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Jelen kiadványukban megadott árak egy 15 m2 alapterületű, 
2 oldalon fallal határolt terasz beépítését veszik alapul szerelési
költségek nélkül. 

Ezek az árak a nagyságrendi tájékozódást szolgálják, nem
keletkeztetnek részünkről kötelezettséget és semmilyen módon
nem helyettesítik a személyre szabott árajánlatokat.

Az egyes tetőkivitel és oldalfal kombinációk példaként
tekinthetőek, de a tetők és oldalfalak kombinációja szabadon
változtatható.

Köszönjük megtisztelő érdeklődését a szakértők által és a szakma által 
(pl. www.expertentesten.de, Focus Money 2016) hosszú évek óta 
a világ 10 legjobb télikertépítő cége közé választott német Solarlux GmbH
kiemelkedő minőségű termékei iránt.

A Mantu Ajtó-Ablak Stúdió immár több, mint 20 éve elkötelezett híve a
minőségi nyílászárók és télikertek forgalmazásának így büszkék vagyunk
arra, hogy szolgáltatásainkkal megfelelünk a Solarlux által megkövetelt
magas minőségi előírásoknak, valamint birtokolhatjuk a Solarlux Quality
Partner megnevezést.

T O V Á B B I  I N F O R M Á C I Ó
W W W . T E R A S Z - M E G O L D A S O K . H U

W W W . S O L A R L U X - T E L I K E R T . H U

Tisztelt érdeklődő!



1. Termékválasztékunkat a Solarlux GmbH termékeiből állítottuk össze. Ez
azt jelenti, hogy minden termék „made in Germany”, azaz a Solarlux
gyártási minőségbiztosítási rendszere alapján, a Solarlux által garantált
és igazolt minőségben készül.

2. Az üvegtetők és télikertek építészetileg kritikus szerkezetek, ezért ezek
tervezése és gyártása szigorú feltételekhez kötött az Európai Unióban. 
Az érvényes EN1090 szabvány ezért előírja, hogy csak a minősített
gyártók építhetnek és tervezhetnek ilyen tetőket az Unió területén.
Minősített gyártóként a Solarlux az általa gyártott tetőkért teljeskörű
felelősséget vállal és garantálja, hogy azok mindenben megfelelnek a
biztonsági előírásoknak.

3. A Mantu Ajtó- Ablak Stúdió mögött szerződéses kötelezettséggel áll ott
a Solarlux GmbH, így mondhatni "duplán" vállaljuk a garanciális
kötelezettségeket.

4. Végül, de nem utolsósorban vegye figyelembe, hogy a laikus számára
első látásra összehasonlítható termékek a valóságban nem is annyira
összehasonlíthatóak. A weboldalak sajnos nem adnak hiteles információt
egy télikert várható minőségéről. Sok esetben nemcsak a gyártó, de még
a forgalmazó kiléte is homályban marad. 

Éppen ezért javasoljuk, hogy látogasson el bemutatótermünkbe, ahol
személyesen megtekintheti a kiállított mintadarabokat és szakszerű
tájékoztatást kaphat, ami alapján már valóban megalapozott döntést
hozhat.

AZ IRÁNYÁRAK ÉRTÉKELÉSEKOR AZ ALÁBBIAKAT ÉRDEMES
FIGYELEMBE VENNI

1139. Budapest, Röppentyű utca 73./A
VÁRJUK BEMUTATÓTERMÜNKBEN!



AMEO üvegtető:

 
SL21 lapozható üvegfal:

Üveg alatti árnyékoló: 
 

AMEO ÜVEGTETŐ, 
SL21 ELTOLHATÓ ÜVEGFAL,
ÜVEG ALATTI ÁRNYÉKOLÁS

A Solarlux belépő terméke, melyet elsősorban nyári
használatra ajánlunk. 70-80%-ban nyitható oldal-
falak, modern alsó gerendázatú tető és rendkívül
egyszerű telepíthetőség jellemzik. Az egyszerűen
mozgatható falak nyitásával és csukásával minden
időjárási körülmény esetén kiválóan használható
teraszt biztosít az év ¾ részében.

szélvédelem
eső elleni védelem
szoláris nyereség
napsugárzás elleni
védelem
60-80%-ban nyitható
1 rétegű üvegezés

nem fűthető, nem temperálható
nem hőszigetelt
nincs légzárás
nem alkalmas lakótéri
használatra
nem alkalmas virágok téli
tárolására

3.060.000 Ft + ÁFA - tól

 
1.692.000 Ft + ÁFA - tól

1.188.000 Ft + ÁFA - tól

ÖSSZESEN: 
5.940.000 FT + ÁFA 

ÁRAK

Az árak tájékoztató árak, nem tartalmazzák a szerelés és a szállítás díját.



ATRIUM üvegtető:

 
SL25 lapozható üvegfal:

Üveg alatti árnyékoló: 
 

ATRIUM ÜVEGTETŐ, 
SL25 LAPOZHATÓ ÜVEGFAL,
ÜVEG ALATTI ÁRNYÉKOLÁS

A Solarlux klasszikus teraszfedése, melyet nyári és
átmeneti időben való használatra ajánlunk. 100%-
ban nyitható oldalfalak, külső gerendázat és szinte
korlátlan formai szabadság jellemzik. A lapozható
üvegfalak süllyesztett küszöbmegoldása akadály-
mentes közlekedést biztosít a terasz és a kert
között.

szélvédelem
eső elleni védelem
szoláris nyereség
napsugárzás elleni
védelem
100%-ban nyitható
1 rétegű üvegezés

nem fűthető, nem temperálható
nem hőszigetelt
nincs légzárás
nem alkalmas lakótéri
használatra
nem alkalmas virágok téli
tárolására

3.588.000 Ft + ÁFA - tól

 
3.096.000 Ft + ÁFA - tól

1.188.000 Ft + ÁFA - tól

ÖSSZESEN: 
7.872.000 FT + ÁFA 

ÁRAK

Az árak tájékoztató árak, nem tartalmazzák a szerelés és a szállítás díját.



ATRIUM ÜVEGTETŐ 
SL20R ELTOLHATÓ ÜVEGFAL,
ÜVEG ALATTI ÁRNYÉKOLÓ

A Solarlux klasszikus teraszfedése, mely keretezett
eltolható üvegfalakkal szerelve lényegesen jobb
légzárást és hőérzetet biztosít, így hűvösebb
időben is jól használható. Az eltolható üvegfalak
szerelése egyszerűbb, telepítése rendszerint nem
igényli a teraszburkolat megbontását.

szélvédelem
eső elleni védelem
szoláris nyereség
napsugárzás elleni
védelem
minimális légzárás

nem fűthető, nem temperálható
nem hőszigetelt
nem alkalmas lakótéri használatra
az oldalfalak nem nyithatóak
100%-ban
nem alkalmas a virágok téli
tárolására

3.588.000 Ft + ÁFA - tól

 
2.568.000 Ft + ÁFA - tól

1.188.000 Ft + ÁFA - tól

ÖSSZESEN: 
7.344.000 FT + ÁFA 

ÁRAK

Az árak tájékoztató árak, nem tartalmazzák a szerelés és a szállítás díját.

ATRIUM üvegtető:

SL20R keretezett 
eltolható üvegfal:

Üveg alatti árnyékoló: 
 



AURA ÜVEGTETŐ 
LAPOZHATÓ, VAGY
ELTOLHATÓ ÜVEGFALLAL

Az Aura üvegtető funkcióját tekintve megegyezik az
Atrium tetővel, a különbség csupán a belül fekvő fa
gerendákban rejlik. Az Aura azoknak készült, akik
szívesebben látnak természetes anyagokat az
otthonukban.

FA GERENDÁS KIVITEL

MINIMÁL STÍLUSÚ KIVITEL

ACUBIS ÜVEGTETŐ 
LAPOZHATÓ, VAGY
ELTOLHATÓ ÜVEGFALLAL

Az ACUBIS üvegtető funkcióját tekintve megegyezik
az Atrium tetővel, a különbség csupán a minimalista
stílushoz illeszkedő lapos tetős megjelenésben rejlik.

ÁR Hőszigetelés nélküli
üvegezett tető
oldalfalak nélkül:

4.260.000 Ft 
+ ÁFA - tól

ÁR Hőszigetelés nélküli 
üvegezett tető
oldalafalak nélkül:

 

5.160.000 Ft 
+ ÁFA - tól



AKZENT üvegtető:

 
SL 142 emelő- tolóajtó:

ECOLINE fix üvegezés:

Üveg feletti árnyékoló: 
 

AKZENT HŐSZIGETELT
ÜVEGTETŐ 
SL142 TOLÓAJTÓ 
ECOLINE FIX ABLAKOK, 
ÜVEG FELETTI ÁRNYÉKOLÁS

A Solarlux belépő hőszigetelt télikert
megoldása, mely fűtéssel kiegészítve alkalmas
4 évszakos használatra. Az elülső fal 2/3
részben nyitható, így a nyári használhatóság a
tető feletti árnyékolóval kiegészítve is
biztosított.

szélvédelem
eső elleni védelem
szoláris nyereség
napsugárzás elleni védelem
kiváló lég és vízzárás
fűthető
alkalmas a virágok téli tárolására
2 rétegű üvegezés

az oldalfalak magassága
korlátozott (max. 2200 mm)
az oldalfalak nem nyithatóak
100%-ban

4.788.000 Ft + ÁFA - tól

 
2.388.000 Ft + ÁFA - tól

 1.188.000 Ft + ÁFA - tól

 1.788.000 Ft + ÁFA - tól

ÖSSZESEN: 
10.152.000 FT + ÁFA 

ÁRAK

Az árak tájékoztató árak, nem tartalmazzák a szerelés és a szállítás díját.



szélvédelem
eső elleni védelem
szoláris nyereség
napsugárzás elleni védelem
kiváló légzárás
fűthető (télen állandó  22 C)
lakótérként is alkalmas
használható a virágok téli tárolására
100%-ban nyitható

AKZENT  üvegtető: 

ECOLINE harmonika ajtó:
 

ECOLINE fix üvegezés: 

Üveg feletti árnyékoló:

AKZENT HŐSZIGETELT
ÜVEGTETŐ 
ECOLINE HARMONIKA AJTÓ, 
ÜVEG FELETTI ÁRNYÉKOLÓ

Az Akzent egy kívül fekvő gerendás télikert,
melyet modern, világos terek kialakításához,
korszerű és tudatos élettér bővítéshez ajánljuk. 
Nyáron teljesen nyitottá tehető az oldalfalak
nyitásával. Télen fűthető, szobai ruházatban
állandó tartózkodásra alkalmas lakótér. 

4.788.000 Ft + ÁFA - tól

3.480.000 Ft + ÁFA - tól

1.188.000 Ft + ÁFA - tól

1.788.000 Ft + ÁFA - tól

ÖSSZESEN: 
11.244.000 FT + ÁFA 

ÁRAK

Az árak tájékoztató árak, nem tartalmazzák a szerelés és a szállítás díját.

Építési feltétel: 
hőszigetelt padlóburkolat
kialakítása szükséges



szélvédelem
eső elleni védelem
szoláris nyereség
napsugárzás elleni védelem
kiváló légzárás
fűthető (télen állandó  22 C)
lakótérként is alkalmas
használható a virágok téli tárolására
100%-ban nyitható

NOBILES  üvegtető: 

ECOLINE harmonika ajtó:
 

ECOLINE fix üvegezés: 

Üveg feletti árnyékoló:

NOBILES HŐSZIGETELT
ÜVEGTETŐ 
ECOLINE HARMONIKA AJTÓ, 
ÜVEG FELETTI ÁRNYÉKOLÓ

A Nobiles egy belül fekvő gerendás télikert,
melyet modern, világos terek kialakításához,
korszerű és tudatos élettér bővítéshez ajánljuk.
Nyáron teljesen nyitottá tehető az oldalfalak
nyitásával. Télen fűthető, szobai ruházatban
állandó tartózkodásra alkalmas lakótér.

4.788.000 Ft + ÁFA - tól

3.480.000 Ft + ÁFA - tól

1.188.000 Ft + ÁFA - tól

1.788.000 Ft + ÁFA - tól

ÖSSZESEN: 
11.244.000 FT + ÁFA 

ÁRAK

Az árak tájékoztató árak, nem tartalmazzák a szerelés és a szállítás díját.

Építési feltétel: 
hőszigetelt padlóburkolat
kialakítása szükséges



AVANTGARDE ÜVEGTETŐ 
WOODLINE FA
HARMONIKA AJTÓVAL

Az Avantgarde üvegtető funkcióját tekintve
megegyezik az Akzent tetővel, a különbség csupán a
belül fekvő fa gerendákban rejlik. Az Avantgarde
azoknak készült, akik szívesebben látnak természetes
anyagokat az otthonukban.

FA GERENDÁS KIVITEL

MINIMÁL STÍLUSÚ KIVITEL

AVALIS TETŐ 
CERO NAGYMÉRETŰ
TOLÓRENDSZERREL

Az Avalis funkcióját tekintve egyezik a többi Solarlux
télikert típussal. De minden másban különbözik, azért,
hogy olyan otthonokban épülhessen meg, amikhez a
hagyományos télikert formák sokkal kevésbé illenek.

ÁR Hőszigetelt üvegezett
tető oldalak nélkül :

5.388.000 Ft 
+ ÁFA - tól

ÁR Hőszigetelt üvegezett
tető oldalak nélkül:

7.548.000 Ft 
+ ÁFA - tól



KAPCSOLAT
1139. Budapest, Röppentyű utca 73./A
+36/1-920-2020  | telikert@mantu.hu 

Nyitva tartás: H-CS: 8:00-17:00
Péntek: 8:00-14.00

NE FELEJTSEN EL BEJELENTKEZNI!

Egy átlagos nyílászáró kereskedésben nem mindennap esik meg az
ügyfelekkel, hogy nincs kapacitás kiszolgálni őket. 
Bevalljuk, velünk többször is előfordult már. 

Így azért, hogy ne érezze magát futószalagon, és azért, hogy biztosan
garantálni tudjuk Önnek a teljes figyelmünket, kérjük, hogy minden
esetben egyeztessen kollégáinkkal egy időpontot.


