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KöveK
 a természetnek

Térkövek, lapok és falkövek betonból és természetes kövekből
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Technikai útmutató
Termékeink természetes alapanyagokból készülnek. Az ebből következő 
szerkezeti és színkülönbségek kívánatosak és élénkebbé teszik a kövek 
felületét. Úgy rakja le a köveket, hogy a színek jól összekeveredjenek. Az 
árnyékolt térkövek, valamint valamennyi kevert színű termék (pl. a Rialta, 
a Carma, Escado, a Tegula térkő, a Tegula fal, FSZ vagy natúr kőlapok) 
esetében az egyes kövek színárnyékolása jelentősen eltérhet egymás-
tól. Az árnyékolt kövek összhatása ezáltal mindig más szín. Ebben az 
esetben is úgy rakja le és helyezze el a köveket, hogy a színek jól ösz-
szekeveredjenek. Vegye figyelembe azt is, hogy a leszállított termékek 
színe és felülete eltérhet a mintadarabok színétől és felületétől. A legjobb 
színhatást a mintafelületek adják. Az ábrákon szereplő színek fény- és 
nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valós színektől.
Néha szürke fátyol képződhet a betonkőből készült termékeken. Ez az 
ún. mészkivirágzás műszakilag elkerülhetetlen. Ezek a képződmények 
normál időjárási körülmények között idővel eltűnnek. Vegye figyelembe, 
hogy a kövek színe az időjárásnak, szennyeződésnek és a kopásnak 
köszönhetően az idők folyamán megváltozhat. Ugyanez történik a felü-
let szerkezetével is (pl. az érdességgel, a durva szemcsék és az egyes 
eltérő színű szemcsék láthatóságával). A felületi rögzítések elváltozásai 
(pl. elszíneződés stb.) rendszerint erősebbé válnak, ha a beépítési útmu-
tatóban megadott minimális lejtési értéket nem tartják be. Különleges 
esetekben a lapokon és köveken néhány mm mélységű finom repedések 
keletkezhetnek. Ezek feszültség okozta repedések, amelyek hirtelen 
hőmérsékletváltozás, pl. a felforrósodott lapra ill. kőre hulló záporeső kö-
vetkeztében jönnek létre. Ezek már akár 10 °C mértékű hőmérsékletkü-
lönbség esetén is létrejönnek és a szabadban lerakott kövek esetében 
nem lehet megakadályozni a keletkezésüket. A repedések nem jelentenek 
minőségromlást. Felhívjuk figyelmét, hogy a B2214 sz. ÖNORM szabvány 
szerint kötött – habarcságyba, habarcsfugázással lerakott – változat az 
egyedi kivitel körébe tartozik. Az ÖNORM az 5.6. pontjában a jótállási fel-
tételek szabályozza. A hőmérséklet okozta: „Az olyan kötött fugatöltések 
területén a hőmérséklet okozta, elkerülhetetlen repedésekre, amelyek 
nincsenek hatással a használhatóságra, nem vonatkozik a jótállás.” 
Egyes termékek kitűnhetnek a többi közül jelentéktelen méretkülönb-
ségek, kifejezetten egyenes oldaluk, derékszögeik, nagyritkán ívük, fer-
deségük miatt. Mindazonáltal a gyártási eljárás miatt is lehetnek, akár 
jelentős különbségek is a méretekben, az oldalak egyenességében, a de-
rékszögekben, az ívekben és a ferdeségben. A különbségek előfordulá-
suk pillanatában már a mindenkori normának és irányelvnek számítanak.
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az antik lapok nem felelnek meg az 
ÖNORM B2214 egyenletességre vonatkozó előírásainak. Olyan termékek 
esetében, amelyeket mesterségesen öregítenek (pl. Rialta antik), a kő 
pereme vagy egyenetlen darabok a kőből kitörhetnek. Ilyenkor a beton-
alap részei is láthatóvá válhatnak. A lerakás után és használat közben is 
leválhatnak még darabok a kőből. Ez az „antik“ külső kívánatos, helyes 
lerakás esetén ez adja a felület összhatásának báját. Ez nem befolyá-
solja a felület használhatóságát. A big-bag zsákokban szállított termékek 
között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a gyártás során ke-
letkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi 
a szállítólevélen szerepel (ingyenes túlteljesítés a törött darabok pótlása 
céljából). A szállításkor látható – a mesterséges öregítés során esetleg 
keletkező porréteg – a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről 
egy idő után eltűnik. Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállí-
tott áru antik kinézete eltérhet a mintakövek és -felületek kinézetétől (le-
het, hogy több, lehet, hogy kevesebb kitörött darabot tartalmaz). További, 
a témával kapcsolatos információkat a www.kovek.hu/antik oldalon talál!
A hóolvasztó szerek térköveken történő használatáról tekintse meg a 
www.kovek.hu/kerdesek oldalon található útmutatásainkat is! 
A lapok tisztításához, utó-impregnálásához és ápolásához a Rauch vál-
lalat termékeit ajánljuk. Magas nyomású tisztító használata csak megfe-
lelő kiegészítővel (gyengéden forgó kefével, szórófejjel vagy hasonlóval) 
megengedett. Agresszív tisztítógépek és tisztítófejek érdesebbé teszik 
a felületet. Ennek következtében a lapok gyorsabban koszolódnak, mint 
korábban.
Az itt szereplő lehetséges falmagasságok ideális körülmények közötti 
irányértékek. Segítségükkel össze tudja hasonlítani, hogy a különböző 
falrendszerek közül melyik használható inkább a magas, és melyik inkább 
az alacsony falakhoz. Az Ön esetében szóba kerülhető falmagasságok 
megállapításához látogasson el a www.kovek.hu oldalra, és tekintse meg 
a kiválasztott terméknek a statikai táblázatot is tartalmazó felhasz-
nálási útmutatóját, vagy kérésére ingyenesen elküldjük Önnek. Kérdés 
és kétség esetén forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz: 06-30-677-
8387. Örömmel segítünk Önnek!
A jól megtervezett és kidolgozott eredmény elérése érdekében javasol-
juk, hogy feltétlenül egy szakembert bízzon meg a munkával. A műszaki 
követelmények fontosabbak, mint a kialakítási szempontok!

*)  Nem vonatkozik a natúr kövekre, FSZ lapokra és a Diele-re, Scalinára és  
 a tartozékokra.

*)



4. Utak és kocsibehajtók
például a 6-22. oldalakon található térkövekből és lapokból
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TartalomjegyzékHelyes sorrend

1. Falak és lépcsők
például a 38-49. oldalakon található falkövekből

3. Teraszok
például a 23-37. oldalakon található lapokból vagy a 6. oldalon 
kezdődő térkövekből

2. Szegélyek
például a 46-49. oldalakon található kövekből

Az építkezés helyes időrendi sorrendjén keresztül bizonyosodjon meg 
a szintkülönbségekről és a szintátmenetek képzésének a meghatáro-
zásáról. 

Engedje, hogy a katalógusban található gyönyörű kiala-
kítások és építési ötletek inspirációt adjanak. Használja 
a borítófüleket és a tartalomjegyzéket iránymutatásként.
Itt a lehetséges alkalmazásoknak csak kis részét tudjuk 
bemutatni Önnek.
A szürke keretes írásokban találja meg a technikai információkat és 
a honlapunkra mutató linkeket (www.kovek.hu). Az online felületen 
további képeket és ötleteket talál a már megvalósított elrendezésekről 
a Fotóalbumban vagy a www.kovek.hu/fotoalbum oldalon. Minden 
technikai információt megtalál az egyes termékek oldalain, és továb-
bi kérdések esetén használja a honlap (www.kovek.hu/kerdesek) 
Gyakran feltett kérdések menüpontjában található válaszokat.
További kérdések esetén forduljon kollégáinkhoz telefonon a 0630/677-
8387 számon, vagy emailben az office@weissenbock.hu címen.
A www.kovek.hu oldalon találhat képeket, technikai információkat és 
még sok minden mást.

www.kovek.hu



Kövek a natúr  
termékcsaládból

Ez a kagylómész színű termékcsalád 
a Tegula natúr fal univerzális kőből és 
a bazaltkő hangsúlyokat tartalmazó 
Rialta Grande natúr térkőből áll.

A különböző anyagok keverésével Ön 
egyéni felületeket hozhat létre – a pél-
dán a szürkeárnyalt Tegula natúr falkő 
és  a Tegula térkő natúr szürke színben 
gránitkockákkal van kombinálva.

A (Tegula fal natúr összekötőkő gránitszürke árnyalt 
színben és a Tegula fal natúr univerzális kő gránitszürke 

árnyalt színben alkotott) lépcsős fal nagyon harmonikusan 
illik a gránitszürke árnyalt színű iAS Escado lapokhoz.  

E kövek együtt hangulatos összképet teremtenek.

A Weissenböck „Natúr termékcsalád” összeállításához  „natúr“ jelzésű térkő és falkő használ-
ható. Az összhatást egyenes vonalak, sarkok és élek határozzák meg. A rendszer tökéletes 
alakíthatósága érdekében.

Tegula fal 
natúr  
összekötő kő

vagy

Tegula fal
natúr
Univerzális kő

Tegula  
térkő  
natúr 

vagy 

Rialta  
térkő  
natúr

vagy

Escado

Az 52. oldalon található 
Weissenböck színskálán 
megnézheti, hogy a Rialta 
natúr felületű kövek mely 
színekben kaphatók. A natúr 
termékcsaládon belüli 
kombinációs lehetőségekről 
a következő honlapon talál 
részleteket: www.kovek.hu/
natur-termekcsalad 

>
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Kövek az antik  
termékcsaládból

Lépcső, térkő, fal és kerítés Jáva 
barna színben, melyekből olyan kert 

épülhet, ahol jól érzi magát.

Lépcsőket, falakat, ülőhelyeket, utakat vagy 
más egyebet alakíthat ki az antik termékcsa-
ládból , hogy az egész harmonikus összhatást 
eredményezzen, ahogyan az itt is látható a  
Szavanna színű kövek példáján. A nem kötött 
építési módhoz a Weissenböck fugázóhomokot 
és fugázóhomok-rögzítőt, a kötött építési 
módhoz pedig a BauMit fugázó habarcsot, a fa-
lazatokhoz pedig a BauMit Plus falazóhabarcsot 
ajánljuk.

A toskanavörös színárnyalatú Tegula falkövek és 
Rialta antik kövek déli hangulatot kölcsönöznek az itt 
látható belső udvarnak.

Tipp:  
Áttekntést az Antik 
Set kombinációs 
lehetőségeiről hátul 
talál a borítófülön vagy 
a www.kovek.hu/antik-
termekcsalad oldalon.

Tegula
fal antik
Fedlap

Tegula
fal antik

Összekötő kő

Rialta antik

Tegula
fal antik

Univerzális kő

Az  52. oldalon  
található Weissenböck 

színskálán megnéz-
heti, hogy az antik 

kövek mely színekben 
kaphatók.

Tegula
fal antik

Normál kő

A Weissenböck „Antik termékcsalád“  összeállítható az „antik“ megnevezésű tér- 
és falkövekből. A szabálytalan élek és szélek, valamint az élénk vonalvezetésű 
fugák antik hatást eredményeznek. Az összkép olyan, mintha az egész felület 
egyetlen öntvényből állna. .

>

<

^
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Rialta® antik

>

>

^

A könnyen lerakható kősorozatba tartozó 
10 összehangolt formával ívelt utakat és 

egyenes felületeket egyaránt kialakíthatunk 
– minden termék Szavanna színben.

A Rialta antik mind térkőként mind szegély-
ként tökéletesen harmonizál színben és 
felületben a Tegula antik fallal – mindkettő 
Jáva barna színben (lásd www.kovek.hu/
antik-termekcsalad)

Izgalmas anyagkombináció a szemcsés szürke 
Tegula lapokkal és a patinazöld színű Rialta antik 

kövezéssel.
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5 cm-es magasságával a Rialta antik köveket könnyű le-
rakni, mégis elbírnak egy személygépkocsit. Itt kobaltkék 
színben látható.
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A Rialta antik – itt szürkeárnyalt színben 
– minden oldalról fagy-  és sóálló. Így 
ezen felületek éveken keresztül szépek 
maradnak és betöltik funkciójukat. 

Egy egyedi színkombináció: a középen lévő 
kagylómész színt kétoldalról szürkeárnyalt Rialta 

antik kövekkel szegélyezték.

<

<

^

Tipp: 
Az 56. oldalon található 
Weissenböck színpaletta és a 
hátsó borítófülön található táb-
lázat az antik termékcsaládról 
segít a szín- és anyagválasz-
tásban.
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A Rialta térkövek természetes alapanyagok-
ból készülő magas minőségű betonkövek, 

melyeket szigorú feltételek szerint gyártanak 
(ld. 53-55. oldalak). A hosszú távú és tartós 

beépítésekért, mint itt tejeskávé színben. 
Télikertekhez is.

Ezekkel a sorkövekkel (itt szürkeárnyalt színben) kisebb 
kerti tereket és utakat ugyanúgy kialakíthat, mint nagy 
autóbeállókat vagy teraszokat.

Tipp: 
A Weissenböck lerakási és összeépítési út-
mutatók a www.kovek.hu/letoltes honlapon.

Sok megnyerő szín – például a képen látható Jávabarna  
– teszi lehetővé a kertek egyedi elképzelés szerinti 

kialakítását, illetve a már meglévő környezethez való 
igazítását.

>

>

^

Rialta® antik
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3) 

rialta antik

Ez a könnyen tisztítható természetes hatá-
sú sortérkő teraszokhoz, terekhez, utakhoz 
éppúgy megfelel, mint felhajtókhoz, parko-
lókhoz, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz vagy 
falburkolathoz.
Színek: Szürke árnyalt, kagylómész,  
tejeskávé, homokkő, toskanavörös, 
patinazöld, kobaltkék, aranymárvány2),  
jáva barna, szavanna
Kővastagság: 5 cm
A Rialta antik három  
minőségi osztályban  
kapható2): 
Top 1+, Top 2+ 
und Top 3+.

Top 3+ 
  

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-
kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb 
szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – 
lásd az 53. oldalon.

Top 2+ 
   

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 
90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 
53. oldalon.

Top 1+
   
   

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot 
jelent – lásd az 53. oldalon.

Aranymárvány2) 
  

1) További információk a 2. és 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/rialta/antik oldalon 
találhatóak. 

2) Aranymárvány színben csak egy minőségi osztály 
kapható.

3) Nem vonatkozik az arany márványozott színre.
Szállítási mennyiség csak egész (10 m2) vagy fél  
(5 m2) Big-bag.

Háromféle minőségben kapható a 
különböző igényeknek megfelelően
fontolja meg, hogy az ön által burkolni 
kívánt felület milyen igénybevételnek lesz 
kitéve: Használ-e útszóró sót? Gyakran fog-e 
sótól nedves gumival ráhajtani az adott felület-
re? Milyen gyakran fog járművel ráhajtani az 
adott felületre? Milyen járművel? A fentieknek 
megfelelően Ön háromféle minőség közül 
választhat: Top 1+, Top 2+ és Top 3+. Minél 
nagyobbak az Ön igényei, annál jobb minő-
séget javasolt választania – lásd mag az 53. 
oldalon és a  www.kovek.hu/termekvalasztas/
terkovek oldalon.

Top 3+ 

Top 2+

Top 1+

15,6

15,6
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1) 2)

1) 2)

1) 2)

1)

1)

1)

1) 2)

A Rialta antik – itt arany márvány 
színben – minden oldalról fagy- és 
sóálló.

A hosszú élettartamú, víztaszító Silidur 
kvarckő felület segítségével a Rialta antik 
(itt toskanavörös színben szürkeárnyalt 
szegéllyel) könnyen tisztítható – lásd még 
az 53-55. oldalakon.

A Rialta antik – itt homokkő  színben – uni-
verzálisan lerakható, lépcsőkhöz ugyanúgy 
mint csurgókhoz, ill. szegélykőként.

<

<

^
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Az 5 cm vastag térkövek 3 szélességben kaphatók kagylómész 
színben és megtört éleikkel, sarkaikkal olyan antik fugakiépítést 

tesznek lehetővé, melyben egyik kő sem hasonlít a másikra.

A tejeskávé színű Rialta Grande 
antik személygépjármű-forgalomhoz 

alkalmas, és minden oldala fagy-, 
sóálló és színtartó.

Ez az út háromféle szélességű kövekkel és különböző ugrókö-
vekkel jáva barna színben nagyon természetesen építhető ki, 
figyelje a következő oldalakon található ötleteket.

Tipp: A Rialta térkő lerakási útmutatójában 
(ld. www.kovek.hu/letoltesek) különleges le-
rakási mintákat talál a Rialta Grande számá-
ra, például ugrókövek lerakásához, valamint 
további tippeket a helyes beépítéshez.

Rialta® Grande antik

>

^^
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Információ
Minimálisan kapható két fél big-bag zsák, 
mivel a térköveket szélesség szerint cso-
portosítva, a lerakáshoz optimalizált mó-
don csomagoljuk: az egyik big-bag zsákba 
a 7,5 cm és 19,5 cm szélességű térkövek 
kerülnek,  a másik big-bag zsákba a15,6 cm 
széles térkövek (kb. 50%-os felületarány-
nak felel meg). A térkő lerakása kb. 6:4:3 
arányban történik (kb. 6 sorozat 15,6 cm 
szélességű sor, 4 sorozat 7,5 cm széles-
ségű sor és 3 sorozat 19,5 cm szélességű 
sor). Így harmonikus kinézetű felület jön lét-
re, valamint az összes kő teljes mértékben 
felhasználásra kerül. Részletes informáci-
ók a 06-30-677-8387 telefonszámon díj-
mentesen elérhetők, illetve a www.kovek.
hu/letoltesek oldalon letölthető lerakási út-
mutatóban találhatók.

Szürkeárnyalt színű térkő, 
toskanavörös  szegélyezés - erős  

kontraszt a vonalvezetésben és 
színvariációban, mégis harmonikus 

antik felületet alkot. Kérjük, olvassa el 
tippünket a 7-8. oldalakon.

Hosszú életű, víztaszító felületet alkot a 
kagylómész színű Rialta Grande antik, 
mely strapabíró és könnyen tisztítható.

A három különböző szélesség és a  
tökéletesen igazított formációk teszik  
ezt a teret természetes kinézetűvé –  

itt kagylómész színben.

rialta Grande antik

Ez a könnyen tisztítható természetes hatá-
sú sortérkő teraszokhoz, utakhoz éppúgy 
megfelel, mint felhajtókhoz, parkolókhoz, 
lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz.
Színek: szürke árnyalt, kagylómész színű, 
tejeskávé, jáva barna 
Kővastagság: 5 cm
Rialta Grande antik a különböző igény-
bevételhez három minőségi osztályban 
kapható: Top 1+, Top 2+ és Top 3+.  
Minél nagyobbak az Ön  
igényei, annál jobb  
minőséget javasolt  
választania (lásd  
a 9. oldalon is).

Top 3+ 

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-
kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb 
szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – 
lásd az 53. oldalon.

Top 2+ 

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 
90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 
53. oldalon.

Top 1+

     

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot 
jelent – lásd az 53. oldalon.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, vala-
mint a www.kovek.hu/rialta-grande/antik oldalon.

Szállítási mennyiség csak egész (10 m2) vagy fél  
(5 m2) Big-bag zsák. Legkisebb vásárolható  
mennyiség: 10 m2.

19,5
7,5

7,5
15,6
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figyelem: A színek a változó (nap-) fényvi-
szonyok között különböző színárnyalatokat 
vehetnek fel, azaz délelőtt más a színhatás, 
mint délután. A színek emellett elölről, 
hátulról, ill. oldalról nézve a betekintés 
irányától függően is különbözhetnek a fény 
beesése miatt – lásd még a színpalettát az 
52. oldalon.
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A tíz egymáshoz tökéletesen illesztett forma egyetlen kész kőkészletben 
könnyen elhelyezhető, mint az itt látható belső udvar, kagylómész színben.

Modern és egyenes vonalú – ilyen a Rialta 
natúr megjelenése. Az egyenes éleknek és 
vékony fugáknak köszönhetően kényelme-
sen lehet sétálni a felületen, de a kerekek 
is könnyen gördülnek rajta. A képen Jáva 
barna színben.

A telephelyek szimbólumai, céglogók és 
iniciálék is kialakíthatók az építési felületen 
– itt egy színes márvány logót láthatunk a 
kagylómész felületen – tekintse meg javas-
latainkat a 13. oldaltól.

Rialta® natúr

^

^

^



rialta natúr

Ez a könnyen tisztítható természetes 
hatású sortérkő teraszokhoz, kerti 
terekhez, utakhoz éppúgy megfelel, mint 
garázsfelhajtókhoz, bejáratokhoz, parko-
lókhoz, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz vagy 
falburkolathoz.
Színek: Szürke árnyalt, kagylómész  
színű, homokkő, színes márvány,  
jáva barna
Kővastagság: 5 cm
Rialta natúr a különböző igénybevételhez 
három minőségi osztályban kapható: Top 
1+, Top 2+ és Top 3+.  
Minél nagyobbak az Ön  
igényei, annál jobb  
minőséget javasolt  
választania  
(lásd az 9.  
oldalon is).

Top 3+ 
       

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-
kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb 
szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – 
lásd az 53. oldalon.

Top 2+ 
      

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 
90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 
53. oldalon.

Top 1+  
     
      

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot 
jelent – lásd az 53. oldalon.

1) A További információk a 2., 50-55. oldalakon 
valamint a www.kovek.hu/rialta/natur oldalon 
találhatóak. 

Szállítási mennyiség csak egész (12,1 m2) vagy  
fél (6,6 m2) raklap.

13

1)

1)

1)

15,6

15,6

Tipp:
A telephelyek szimbólumai, a családi vagy 
cégek címerei vagy iniciálék minden térkő-
be beépíthetők, és ez megragadja a tekin-
tetet. Amennyibe kéri, akkor a szükséges 
térköveket és a lapokat már az üzemben 
méretre vágjuk Önnek 1:1 arányú tervei 
alapján. Carma lapokból is kivágható, ill. a 
medence- és lépcsőlapok éleinek lekerekí-
tésére díjmentesen adunk ajánlatot.

figyelem: a Rialta egy kőkészlet, amit 
csak egyben árusítunk. Az egyes minták 
külön szállítása nem lehetséges.

Hosszú élettartamú, szennyeződésnek 
ellenáll, víztaszító, minden oldalán ellenáll 

a fagynak és az olvasztósónak, valamint 
különösen strapabíró – így marad a felület 

sokáig tiszta. A képen Jáva barna színben, 
elefántcsontszínű Carma Nobile lapokkal 

vegyesen látható.

Jól tapadó és mezítláb is kényelmes,  
ez jellemzi a Rialta natúrt az uszodában 
színes márvány színben.

A természetes lerakási minta harmoniku-
san illeszkedő kőformációkból jön létre 
– itt a könnyen tisztítható szürkeárnyalt 

színben látható.
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Ennyire harmónikus lehet az élet a szabadban: Rialta Grande 
natúr kagylómész színben és három szélességben, valamint 
bazaltkocka és az ehhez illő, kagylómész színű natúr Tegula 

univerzális követkből álló kerítés keveréke.

Rialta® Grande natúr

^
Az egyenes széleknek köszönhetően a 
Rialta Grande natúr különösen jól hasz-
nálható gyalog- és járműútvonalakhoz – itt 
szürke árnyalt színben, gránit kövezettel 
együtt látható.

^
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19,5
7,5

7,5
15,6

Tipp
A Rialta Grande szállítása lerakáshoz 
optimalizálva szélességi méretenként 
szortírozva történik: egy raklap 7,5 cm és 
19,5 cm széles térkövekkel és egy raklap 
15,6 cm széles kövekkel (ez kb. 50% fe-
lületaránynak felel meg). A térkő lerakása 
kb. 6:4:3 arányban történik (kb. 6 sorozat 
15,6 cm szélességű sor, 4 sorozat 7,5 cm 
szélességű sor és 3 sorozat 19,5 cm szé-
lességű sor). Így optimális keveredés és 
harmonikus kinézetű felület jön létre.
Részletes információk a 06-30-677-8387 
telefonszámon díjmentesen megrendel-
hető, illetve a www.kovek.hu/letoltesek 
oldalon letölthető lerakási útmutatóban 
találhatók. A minimális rendelhető mennyi-
ség két fél raklap (kb. 12,8 m²).

A Rialta Grande natúr hosszú élettartamú, 
taszítja a szennyeződést és a vizet, minden 
oldalon fagy- és sóálló, és gépjármű terhe-
léshez is alkalmas – a képen tetszetős, nyíl 
alakban lerakott kövekből épített út látható.

rialta Grande natúr

Ez a könnyen tisztítható természetes 
hatású sortérkő teraszokhoz, kerti terek-
hez, gyalogutakhoz, belső udvarokhoz, 
árkádokhoz és járdákhoz és csurgókhoz 
éppúgy megfelel, mint garázsfelhajtókhoz, 
bejáratokhoz, parkolókhoz, előterekhez, 
lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz.
Színek: Szürke árnyalt, kagylómész színű
Kővastagság: 5 cm
Rialta Grande natúr a különböző igény-
bevételhez három minőségi osztályban 
kapható: Top 1+, Top 2+ és Top 3+.  
Minél nagyobbak az Ön  
igényei, annál jobb  
minőséget javasolt  
választania (lásd  
az 9. oldalon is).

Top 3+ 
       

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-
kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb 
szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – 
lásd az 53. oldalon.

Top 2+ 
      

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél  
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és  
90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az  
53. oldalon.

Top 1+

      
      

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot 
jelent – lásd az 53. oldalon.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon  
valamint a www.kovek.hu/rialta-grande/natur 
oldalon találhatóak. 

Szállítási mennyiség csak egész vagy fél raklap. 
Legkisebb rendelhető mennyiség: 12,8 m2.

Az útvonalak könnyű kialakíthatósága, a természetes kinézet, valamint 
a tetszetős színek (a képen kagylómész színben) a Rialta Grande natúrt 
univerzálisan alkalmazhatóvá teszik bejárókhoz, teraszokhoz, illetve kerti 
utakhoz és csurgókhoz egyaránt.
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rialta Grosso natúr 

Ez a lerakáskész nagyméretű sortérkő 
teraszokhoz, kerti terekhez és utakhoz 
éppúgy ajánlott, mint garázsbehajtókhoz, 
parkolókhoz, házbehajtókhoz, lépcső vagy 
falburkoláshoz. 
Szín: kagylómész,  
gránitszürke árnyalt
Kővastagság: 5 cm
A rialta Grosso natúr különböző igények-
hez három minőségi osztályban kínáljuk:  
Top 1+, Top 2+ és Top 3+.  
Minnél magasabb  
az igénye, annál  
magasabbnak kell  
elnnie a  minőségi  
osztálynak. (lásd  
az 9 oldalon)

Top 3+ 
       

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-
kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb 
szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – 
lásd az 53. oldalon.

Top 2+ 
      

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot és 
90%-kal kisebb mértékű mállást jelent – lásd az 
53. oldalon.

Top 1+  
     
      

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet és optikai fellazíthatóságot 
jelent – lásd az 53. oldalon.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, vala-
mint a www.kovek.hu/rialta-grosso/natur oldalon 
találhatóak. 

Szállítási mennyiség csak egész (12,3 m2) vagy fél
(6,7 m2) raklap.

16

1)

1)

1)

18,7

18,7

Minden irányból só és fagyálló,  30 év 
utánvásárlási garancia, és még sok min-
den más- a Rialta Grosso natúr termé-
keket – itt kagylómész színben – három 
minőségi osztályba rendezve árusítjuk 
felhasználási terület szerint.

Kb. 20%-kal nagyobb formációk mint 
a klasszikus Rialta és tökéletesen 

illeszkedő formák egy kősorozatban, 
melyek természetes felületet alkotnak 

kagylómész színben.

Modern és egyenes vonalvezetésű, nagy 
méretekkel: Rialta Grosso térkő könnyen 
tisztítható gránitszürke árnyalt színben – 
a legjobb járó és gurulókomfortot nyújtja.

Rialta®

Grosso
natúr

>

<

^



  

17

>

>

^

^

rialta szemcsés
 
 
Színek: Szürke árnyalt,  
tejeskávé, arany márvány
Kővastagság: 5 cm

rialta szemcsés
szürke árnyalt, tejeskávé      
      

arany márvány        
     

1)  További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/rialta/szemcses oldalon 
találhatóak.

2) Nem vonatkozik az arany márvány színre.
Szállítási mennyiség csak egész (12,1 m2) vagy fél 
(6,6 m2) raklap.

rialta Grosso  
szemcsés
 

Szín: kagylómész
Kővastagság: 5 cm

rialta Grosso szemcsés   
      

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/rialta-grosso/szemcses 
oldalon találhatóak. 

Szállítási mennyiség csak egész (12,3 m2) vagy fél 
(6,7 m2) raklap.

Ez az elegáns és időtálló sortérkő használható terekhez, 
utakhoz, teraszokhoz és belső udvarokhoz személygépkocsis 
terheléstől függetlenül, lépcsőkhöz, gyalogos emelkedőkhöz és 
ereszvízelvezetőkhöz, vagy mint faltakaró is tökéletesen alkalmaz-
ható.

Ez a könnyen tisztítható sortérkő teraszokhoz, kerti terekhez, gyalog-
utakhoz, belső udvarokhoz, árkádokhoz és járdákhoz és csurgókhoz 
éppúgy megfelel, mint garázsfelhajtókhoz, bejáratokhoz, parkolók-
hoz, előterekhez, lépcsőfokokhoz, lépcsőkhöz.

1)

Rialta® szemcsés

Rialta® Grosso
szemcsés

Az exkluzív finomszemcsés felület látható 
természetes kavicsokkal kagylómész színben a 
térköveknek magas tapadást biztosít.

Az arany márvány színű szemcsés Rialta 
személygépjármű-forgalomhoz is alkalmas, 
és minden irányból fagy- és sóálló.

A Rialta Grosso a klasszikus Rialta 
tékővel szemben 20%-kal nagyobb 

méretekkel jegyzi magát.

A szemcsés Rialta – itt szürkeárnyalt 
színben – exkluzív felületkivitelezésben, 

látható természetes kavicsokkal és 
magas tapadással biztosítja a legjobb 

járókomfortot.

15,6

15,6

18,7

18,7
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via Capo natúr

Lerakáskész kősorozat teraszokhoz, 
ereszvízelvezetőkhöz, kerti utakhoz, terek-
hez, belső udvarokhoz és lépcsőkhöz, de 
kiválóan alkalmas személygépkocsik által 
használt behajtókhoz és parkolókhoz is.
Színek:  
Árnyalt pala szín,  
iBS kagylómész  
színben
Kővastagság: 5 cm

via Capo natúr

Árnyalt pala szín
iBS kagylómész színben 
 
+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 

tömörebb felületet ír elő a CE/ÖNORM előírások 
szerint – lásd az 53. oldalon.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/via-capo/natur oldalon 
találhatóak.

Szállítás csak egész (12,07 m2) vagy fél (6,6 m2) 
raklapon.    

16

16

Via Capo® natúr
Egyszerűen és gyorsan sikerülhet a felületet létre hoznia a 
lerakáskész, egy raklapon szállított kőlapsorozattal behaj-

tókhoz, járdákhoz és terekhez – itt árnyalt pala színben.

Sortérkő egyenes élekkel, különösen 
járás és gördülés barát – itt kagylómész  
iBS színben.

Atraktív felületépítés kagylómész iBS színben, 
sok előnyével: minden irányú só és fagyállóság, 
személygépkocsi terhelés, magas ellenállóság 
és 30 év utánvásárlási garancia. 

<
^^

1)
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via Capo antik

Ezek a lerakáskész sortérkövek ugyanúgy 
megfelelnek utakhoz és terekhez, mint 
lépcsőkhöz, valamint személygépkocsik 
által használt bejárókhoz, parkolókhoz és 
autóutakhoz.
Színek:  
Árnyalt pala szín, 
iBS kagylómész  
színben
Kővastagság: 5 cm

via Capo antik

Árnyalt pala szín
iBS kagylómész színben   
 
+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 

tömörebb felületet ír elő a CE/ÖNORM előírások 
szerint – lásd a 53. oldalon.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/via-capo/antik oldalon 
találhatóak.

Szállítási mennyiség csak egész (10 m2) vagy fél  
(5 m2) Big Bag zsákokban.   

A Via Capo antik árnyalt pala és iBS kagy-
lómész színben sokáig szép marad, mivel 

minden irányból fagy- és sóálló. >

16
16

Via Capo® antik

Számtalan alak egy felületen, tört élek és sarkok,  
természetes színek – a képen iBS kagylómész színű.

Tömör, víztaszító kvarckő felület – a képen 
árnyalt pala színben – a kevesebb kopás 
érdekében.^ ^
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via Capo mikrofózolt 

Azonnal lerakható sortérkő teraszokhoz, 
járdákhoz,  utakhoz és terekhez, behaj-
tókhoz, parkolókhoz és felhajtókhoz, ahol 
személygépjármű-forgalom  
is jelen van.
Színek:  
Gránitszürke árnyalt, 
Kagylómész IBS
Kővastagság: 5 cm

via Capo mikrofózolt

Gránitszürke árnyalt 
Kagylómész IBS

+ A Weissenböck minőségi garanciának köszönhe-
tően e kő felületi sűrűsége nagyobb, mint a CE/
ÖNORM szabvány által előírt érték – lásd 53. 
oldal.

1) További információkért lásd 2., 50-55. oldal, 
valamint a www.steine.at/via-capo/mikrofase 
webcímen.

Via Capo®  
mikrofózolt

Kész kősorozat különböző méretekkel, mely 
megkönnyíti a lerakást és ívelt kialakítást is 
lehetővé tesz - itt Kagylómész iBS színben.

Az optimális burkolat az Ön behajtó-
jához is: a gránitszürke árnyalt felü-
leten optikailag kevésbé feltűnőek a 

szennyeződések és guminyomok.

Az egyenes széleknek, valamint a körbefutó 
mikrofózolásnak köszönhetően a felület – 
itt gránitszürke árnyalt színben – modern, 
egyenes vonalú benyomást gyakorol, az el-
térő méreteknek köszönhetően ugyanakkor 
természetes hatású is.^

^
A sűrű, víztaszító felületnek köszönhetően 
a kőbe alig szivárog szennyező hatású víz, 
így a felület – itt iBS kagylómész színben – 
tovább marad szép és tiszta

16

16
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Tegula natúr

Mindenféle úthoz és térhez használható, 
a 8 cm-es vastagságú kő pedig még a 
teherautóforgalmat is elbírja, például egy 
tűzoltósági úton. 2)

Színek:  
Kagylómész szín,   
szürke árnyalt 3)

Kővastagság: 8 cm 1)

Tegula natúr
minden szín

 
 
 

+ A Weissenböck minőséggarancia ennél a kőnél 
tömörebb felületet, optikai fellazíthatóságot, 90%-
kal kisebb mértékű mállást, 25%-kal nagyobb 
szilárdságot és kb. 17%-kal kisebb kopást jelent – 
lásd az 53. oldalon.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/tegula/natur oldalon 
találhatóak.

2) Teherautóval járható, lapmérettől függően.
3) Szürkeárnyalt színben 3, míg kagylómész színben 

4 változat érhető el.
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Tegula® natúr

A Tegula lapok kagylómész színben, 
anyagkombinációban a gránit térkövekkel 
igen előkelő és exkluzív.

Letörésmentes, egyenes vonalú szélek és 
sarkak redukálják a látható fugaszélességet, 
ezzel járás- és gördüléskomfortot alakítanak 
ki. A képen a Tegula natúr kagylómész 
színben.

A helyesen lerakott Tegula natúr szürke-
árnyalt egy valódi „csendes” térkő, a ke-
rekek gördülésének a zaja bizonyítottan 
redukált, gördülésbarát és halk.

Időtálló design: Tegula natúr – itt 
szürke színben – egyformán passzol 
a modern és a tradícionális építészeti 
stílushoz.

<
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A natúrkövek leginkább mint optikus építőelemek pl. szegélyezéshez, 
kötésekhez, díszítésekhez ajánlottak. A gyönyörű és egyedi megoldá-
sokhoz használhatjuk a különböző színek, illetve a különböző felületek 
kombinációit.

>

Természeteskő

A természeteskövek elsősorban optikai 
díszítőelemként használhatók fel, például 
szegélyekhez, szalagmintához és díszítő-
elemekhez.

Gránit térkő    
Kb 8-10 cm x 8-10 cm 
4-5 cm magas

Bazalt térkő 
Kb 8-10 cm x 8-10 cm 
4-5 cm magas

Homokkő térkő 
Kb. 8 x 8 cm 
5-6 cm magas,  
nagytörmelékes

Kvarcit térkő 
Kb. 10 x 10 cm 
2,5 – 4 cm magas,  
hasított törmelékes

Gránit térkő   
Bazalt térkő  
Homokkő térkő 
Kvarcit térkő

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/naturterko oldalon 
találhatóak.

2) A gránit- és bazaltkövekre vonatkozóan: Vízfelvé-
teli képessége atmoszférikus nyomás alatt keve-
sebb mint 0,3 %, ellenőrzött ÖNORM EN 13755.

1)2)

^
Az alacsony vízfelvétel miatt a bazalt- 
és gránitköveknek extrém magas a 
sóállósága. Itt strandsárga Carma 
Yorkstone lapokkal kombinálva látható.

A bazaltkockák kitűnően illenek a szürke 
lapokhoz. Figyelem: a bazalt az időjárás 
és a használat hatására sötétülhet.

<

< Kvarc-térkövek, mint szalag 
Carma lapok között – így oszt-
hatunk fel egy teret optikailag 
szépen. A lerakási útmutató a 
www.kovek.hu/lerakas címen 
található.

A homokkő térkövek kiválóan 
illenek az iBS kagylómész színű, 
mikrofózolt Via Capóhoz, vala-
mint az iAS kagylómész színű 
Escado lapokhoz.

^
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A Trustone egy kvarchomokkő összetéveszthetetlen barna-sárga 
tónusban, mutatós színezetben és a legszebb formájában mutatja 
meg a természet hamisítatlan karakterét.

A Trustone lapok méretpontosak. A 2-2,5 
cm, egyenletesen vastagra mart felület 
alkalmas alacsony építésmagassághoz.

A természeteskő lapok a 
Weissenböcktől nagyon költséghaté-

konyan lerakhatóak: alacsony lerakási 
és habarcsköltség a jó kalibrálhatóság 

miatt, és csökkentett impregnálási költ-
ségek az alacsony vízfelvevő képesség 

miatt (1% alatti). Figyelje az oldalon 
található Tippünket is. 

Természeteskő lap  
Trustone
A Trustone természeteskő lapok négyféle 
formában érhetőek el, és különösen alkal-
masak gyalogosforgalomnak kitett kertek 
és teraszok beépítésére.
Szín: Glenmoor
lapvastagság:  
2 - 2,5 cm-re kalibrálva

Természeteskő lap  
Trustone   

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, vala-
mint a www.kovek.hu/trustone oldalon találhatóak.

2) Atmoszférikus nyomás alatt a vízfelvevő képessé-
ge kevesebb mint 1% ÖNORM által ellenőrizve  
EN 13755.

^ ^

1)2)

>

Tipp: A természeteskő 
lapok a Weissenböck-től 
megfelelnek az „Ethical 

Trading Initiative”-nek, tisztességes 
feltételek között, gyermekmunka 
nélkül bányászott termékek.

Tipp: Az alacsony vízfelvevő 
képességnek köszönhetően 
(kevesebb mint 1% atmoszférikus 

nyomás alatt) az erősebb osztrák időjárási 
viszonyokban is helyt áll. 
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A privát strandja akár így is kinézhet: Carma Nobile strandsárga  
színben a lerakási útmutatónk 4. számú mintája szerint lerakva.  
Ehhez illenek a medence- és lépcsőlapok is.

Carma® Nobile

Az antik megjelenésű és az időtálló 
homokkőszerkezetű kövek habarcságyba 

és murvaágyba is helyezhetőek. A képen az 
elefántcsont szín látható Rialta natúr Jáva 

barnával kombinálva.

Tipp:  
Az egyedi kialakításhoz további ötleteket a 
www.kovek.hu/fotos oldalon talál, például a 
virtuális élménykertünkben.

>

^
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Az Carma Nobile járólapok – itt elefántcsont 
színben – tetszetős kerti utak, terek és 
egyéb gyalogosforgalmat bonyolító felületek 
hozhatók létre.

Tipp: A Carma Nobile lapok a gyári  
impregnálásnak köszönhetően különö-
sen könnyen tisztíthatók – lásd  
www.kovek.hu/gyorsantiszta.

A felület és a lépcsők azonos kialakí-
tásban, aranysárga színben – minden 
tökéletesen illik egymáshoz. A Carma 
lépcsőlapok az 47. oldalon találhatók.

Carma Nobile vagy Carma Nobile 
light – itt strandsárga színben – azo-

nos kialakítás különböző felépítmény-
magasságú teraszokhoz. 

>

>

^
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Carma Nobile
A Carma Nobile lapok teraszok, kerti utak 
és egyéb, gyalogosok által használt felüle-
tek burkolásához kiválóan alkalmas. Olyan 
konctrukciókhoz, ahol korlátozott hely áll 
rendelkezésre, és amelyeknek kicsi az 
önsúlya, válassza a 2 cm-es Carma Nobile 
light lapokat.2) 
Színek: Aranysárga, strandsárga, 
ezüstszürke, elefántcsont színű
lapvastagság:  
Carma Nobile: kb. 3,8 - 4,5 cm 
Carma Nobile light: kb. 2 cm2)

Carma Nobile  
gyárilag előimpregnálva
        

Carma Nobile light kb. 2 cm2)

gyárilag előimpregnálva
      

 

négy különböző méret (lásd fenn a Carma 
Nobile-nél), valamint medence- és lépcső-
lapok (lásd még a 47. oldalon)

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/carma-nobile oldalon 
találhatóak.

2) Pl. balkonokhoz, loggiákra, alápincézett teraszok-
ra stb. Figyelem: Carma Nobile light lapok csak 
különálló szerkezetekhez alkalmasak, lásd az 51. 
oldalon. 

Medence és lépcsőlapok, lásd a 47. oldalon.
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ca. 2,0
Egy sikeres példa a számos sajátos 
anyag kombinációra és lehetőségeikről: 
Carma Nobile ezüstszürke és Gránit-
kockák. 

Tipp: A medencelapok éleinek lekere-
kítését szívesen vállaljuk Ön helyett. A 
részleteket lásd a 13. oldalon. Tekintse 
meg a színpalettánkat az 52. oldalon 
illetve a www.kovek.hu oldalon.

Az antik megjelenésű Carma Nobile 
lapok – itt elefántcsont színben és 
római kötésben – négyféle méretben 
kaphatók. Szintén elérhetők hozzáillő 
medence- és lépcsőburkoló lapok is, 
azonos kialakításban.

<

<

^

Az antik megjelenésű Carma Nobile 
kövek – itt elefántcsont színben és gránit-
kövekkel keverve - négy formában állnak 
rendelkezésre,  és kaphatóak stílusos 
medence- és lépcsőlapok is.
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Carma Geo 
A Carma Geo lapok alkalmasak teraszok-
hoz, gyalogosforgalomnak kitett utakhoz 
és terekhez, valamint lépcsőkhöz és 
falburkolatokhoz.
Szín: Ezüstszürke, elefántcsont szín 
lapvastagság: kb. 5 cm

Carma Geo   
gyári előimpregnálással
       

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/carma-geo oldalon 
találhatóak.

Carma® Geo 

A gyári előimpregnálásnak köszönhetően 
a lapok – itt elefántcsont színben –  
könnyen tisztíthatóak (lásd még  
www.kovek.hu/gyorsantiszta)

Tipp:  
A lapok megfelelő beépítése érdekében 
tanulmányozza lerakási útmutatóinkat a 
www.kovek.hu/letoltesek oldalon.

Az ezüstszürke Carma Geo lágyan 
strukturált felületével és tiszta geo-

metriai formáival díszít.

Az ezüstszürke Carma Geo lapokkal – itt 68,5 x 22,5 cm-es 
méretben, harmadkötésben – egységes tereket és padokat, 
vagy lépcsőket és falburkolatokat építhet ki. Hozzá illik a 
Tegula natúr fal összekötőkő gránitszürke árnyalt színben.

>

^

^
22,5

68,5

45,5

91,5
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Carma®

Classic

>

>

>

<

^

A klasszikus teraszlapok. A 
Carma Classic beltérre is kiváló-
an alkalmas.

A klasszikus design és a kövek 
világos, barátságos színe időtálló ele-

ganciát kölcsönöz és a teraszt igazi 
látványossággá varázsolja.

A klasszikus teraszlapok. A Carma Clas-
sic beltérre is kiválóan alkalmas.

A Carma Classic és a Rialta antik 
kombinációja toszkánavörös színben 

kiváló színhangsúlyt biztosít a tetszetős 
megjelenésű kerti utak számára.

A Carma Classic a legjobb megoldás 
teraszok vagy járdák burkolására.
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Carma Classic
Az egyedülálló felületszerkezet miatt ezek 
az antik lapok különösen alkalmasak 
stílusos teraszok, utak és gyalogosforga-
lommal terhelt terek, valamint belső terek 
kialakítására. 
Szín: Elefántcsont
lapvastagság: kb. 3,8 - 4,5 cm

Carma Classic  
gyárilag előimpregnálva
       
    

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/carma-classic oldalon 
találhatóak.

Medence és lépcsőlapok, lásd a 47. oldalon.

>

Gyönyörűen kialakított angol  
rózsakert Carma Classic lapokkal.

A Carma Classic járdalappal azonos 
szerkezetű Carma Classic lépcsőlap 
egységes kialakítást tesz lehetővé – 

lásd a 47. oldal.

22,622,6

45,5 45,5

68,0
45,5

45,5
22,6
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16°- os dőlésszögben a Carma Classic 
mezítláb könnyen járható és ezáltal gyakran 
teraszokhoz használják.

Tipp: A medencelapok éleinek lekerekítését 
szívesen vállaljuk Ön helyett. A részleteket 
lásd a 13. oldalon. 
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A Carma Tin lapok időtálló, gyönyörű travertin-szerkezetükkel, 
valamint sima felületükkel és egyenes éleikkel tűnnek ki.

Carma® Tin

^
^
Az elefántcsont színű Carma Tin lapok 
otthonos hangulatot teremtenek. A lépcsők, 
falak és terek tökéletesen összeillenek és 
harmonizálnak a növényekkel és a  
kavicsokkal.
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Carma Tin 
A Carma Tin lapok különösen alkalmasak 
gyalogosforgalomnak kitett kül- és belte-
rületek burkolására. Carma Tin univerzális 
kőből kialakíthat hozzá illő lépcsőket, 
szegélyeket és falakat.
Szín: Elefántcsont szín 

Carma Tin  
gyári előimpregnálással
lapvastagság: kb. 4 cm
       

Carma Tin univerzális kő
gyári előimpregnálással 
Kővastagság: kb. 8 cm
Anyagszükséglet: kb 6,12 db/m2 falhoz
       

 

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon,  
valamint a www.kovek.hu/carma-tin oldalon  
találhatóak.

Medence és lépcsőlapok, lásd a 47. oldalon.

45,5

22,5

45,5
45,5

68,5

45,5

22,522,5

68,5

22,5

Tipp:  
A Carma Tin kövek jól harmonizálnak más 
anyagokkal is, mint a fa, természetes kő 
vagy kavics, és egyedi összeállításban a 
Carma család más tagjainak eltérő színeivel 
és felületeivel is jól kombinálhatóak.

^

>

<

A gyári előimpregnálás miatt a lapok 
könnyen tisztíthatóak. Amennyiben 
megfelelő dőlésszögben, kötésben 
rakjuk le a lapokat, a víz könnyen 
lefolyik. A természeteshez hasonlító 
mélyedésekben az időjárás hatására 
idővel kialakul a jellegzetes világos-
sötét travertinszerkezet. 

Négy forma, egy medence- és  
lépcsőlap, valamint egy hozzáillő  

univerzális kő teszi lehetővé az egyedi 
kialakítások egységes kinézetét.

A Carma Tin univerzális kövekkel 
modern, egyenes vonalvezetésű  
kertfalakat és lépcsőket alakíthat ki.

1)

1)
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Carma Yorkstone
A Carma Yorkstone kövekből építhet 
teraszt, gyalogutat, lépcsőt, valamint gya-
logosforgalomnak kitett bel- és kültereket 
egyaránt.
Szín: Strandsárga
lapvastagság: kb. 3,2 - 4,8 cm

Carma Yorkstone
gyárilag előimpregnálva 

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, vala-
mint a www.kovek.hu/carma-yorkstone oldalon 
találhatóak.
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Carma® Yorkstone

Egyedi, természetes atmoszféra jön 
létre a palaszerkezet és a lágyan leke-
rekített élek által.

A Carma Yorkstone leginkább teraszokhoz, gyalogutakhoz, lépcsőkhöz és 
gyalogosforgalommal terhelt terekhez használható. Antik lapok természetes 

palaszerkezettel és lágyan lekerekített élekkel két változatban. 
Nemes gyalogút Carma Yorkstone  
kövekből – itt gránitkockákkal keverve.

<
^ ^

4545

60
45

<

1)

Tipp: Gondolja végig, hogy az Ön 
számára mely kiválasztási feltételek 
a legfontosabbak (pl. a lapok szín-
tartása és terhelhetősége, az optika 
és a formaterv, a karbantarthatóság 
és tisztíthatóság, stb.), és ez alapján 
mindig az Ön számára optimális lapot 
válassza. A döntéshez segítséget nyújt 
Önnek honlapunk: www.kovek.hu/
termekvalasztas/lapok.
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Carma Diele 
A Carma Diele a fapadlók optimális alter-
natívája. Különösen alkalmas teraszokhoz, 
télikertekhez, erkélyekhez, lugasokhoz és 
gyalogosforgalomnak kitett kül- és beltéri 
utakhoz.
Szín: Elefántcsont szín, ezüstszürke
lapvastagság: kb. 4,5 cm

Carma Diele
gyári előimpregnálással   

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/carma-diele oldalon 
találhatóak.

Carma® Diele

Egy ezüstszürke színű Carma Diele te-
rasz mellett jót nevethet, hisz elfelejtheti 
az olajozásokat és a költséges ápolási 
feladatokat.

A Carma Diele lapon (itt elefántcsont 
színben) igen kellemes mezitláb 

járkálni, mivel nem fog erősen felme-
legedni és szálka sem áll ki belőle.

A Carma Diele lapok – itt elefántcsont szín-
ben – megtartják formájukat: nem dagadnak 
fel, nem mennek össze és nem csavarodnak 
meg. Továbbá nincs szükség költséges ala-
pozásra sem. (Lerakási útmutató a  
www.kovek.hu/letoltesek honlapon) 

Az elefántcsont szín napos és meleg, így 
kiválóan harmonizál a dunai kaviccsal és 
a modern pázsittal. A lapok sokáig szépek 
maradnak, nem szürkülnek be, mint az olajo-
zatlan fapadlók, és nem is algásodnak.^

>

^ 99,5

19,8

<

lA
po

k

1)



34

Escado®

escado 
Az Escado járdalapok kerti utakhoz, 
teraszokhoz és egyéb, gyalogosforgalmat 
bonyolító felületekhez használhatók. 
Színek: Gránitszürke árnyalt iAS, 
kagylómész iAS
lapvastagság: 4 cm

escado
mikrofózolással és eltolás elleni biztosítás-
sal mind a négy oldalon   

1) További információkért lásd 2., 50-55. oldal, ill. 
www.kovek.hu/escado.

Vonzó megjelenésű utak:
Escado járdalapok kagylómész iAS 
színben, homokkő térkövekkel együtt 
alkalmazva – így Ön is száraz lábbal 
juthat át a kertjén!

A gránitszürke árnyalt iAS színű Escado járdalapok tiszta 
geometrikus formavilága tökéletesen illik a Tegula natúr fal 

egyenes éleihez.

Az Escado lapok kagylómész iAS színben 
rendkívül napos, meleg benyomást keltenek. 
A kötött lerakási mód – ami az ábrán is lát-
ható – speciális intézkedések (táguló fugák) 
mellett, szakcéget megbízva lehetséges.

<
^ ^

<

Tipp: A nem kötött lerakási módot, 
valamint fugázóhomok-szilárdító alkal-
mazását javasoljuk. Ezzel megelőzhető 
a homok kimosódása, a víz bejutása és 
a növényzet megtelepedése a fugákban 
– lásd www.kovek.hu/tartozekok.

59,7
39,7

1)
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Scalina®

Scalina 
Igényes lapok, kiváló minőségű természe-
tes anyagokból (kvarc, márvány, bazalt), 
fózolással, szemcseszórással, szálcsi-
szolással és gyári mélyimpregnálással, 
2 nagy, nyújtott méretben (80x40 cm és 
60x40 cm), bel- és kültéri, gyalogos forga-
lommal terhelt felületekhez. 
Színek: Antracit, világosszürke,  
gyöngyház 
lapvastagság: 4 cm

Scalina
gyári Mélyimpregnálással   

1) További információkért lásd 2., 50-55. oldal, ill.
www.kovek.hu/scalina.

A Scalina lapok nem kötött és kötött lerakás-
hoz egyaránt alkalmasak. Ha a lapokat – itt 
világosszürke, ill. antracit színben – közvet-
lenül a gyepre vagy a talajra fektetik, akkor 
a lapok esetleges elmozdulásait/eltolódásait 
időről időre korrigálni kell.

Tipp: A teraszlapok helyes  
lerakására vonatkozó javaslataink –  
pl. a fugázóhomok-szilárdítókról –  
a www.kovek.hu/lerakas oldalon  
olvashatók.

A háromféle vonzó szín (antracit, 
világosszürke és gyöngyház) 

tetszetős, modern formavilágú 
kialakításokat tesz lehetővé.

A Scalina teraszlapok kiváló minőségű természetes anyagokból (kvarc, 
márvány, bazalt), fózolással készülnek, és gyárilag szemcseszórásnak, 
szálcsiszolásnak, valamint mélyimpregnálásnak vetik alá őket.

>

^ ^
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fSZ-lapok 
Az FSZ-lapok alkalmasak teraszok,  
gyalogutak és gyalogosforgalomnak kitett 
kül- és beltéri területek burkolására.
Színek: Aranybézs, sziklaszürke,  
antracit, világosszürke
Méret:  
119,4 x 59,6 cm, 2 cm vastag
Anyagszükséglet:  
kb. 1,4 db/m²

fSZ-lapok      

Kémiai anyagoknak ellenáll az EN ISO  
10545-13-nak megfelelően.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon,  
valamint a www.kovek.hu/fsz-lapok oldalon 
találhatóak.

2) Vízfelvevő képesség  0,1%
3) R11 osztályú csúszásgátló besorolás a DIN 511 

0-51097-nek megfelelően.

FSZ-lapok

A nagy formátumú lapok – itt aranybézs 
színben – járólapokként is lerakhatóak 
kavics vagy pázsit közé. Így száraz 
lábbal közlekedhet a kertben.

A 0,1%-nál alacsonyabb vízfelvevő ké-
pesség miatt a lapok – itt világosszürke 
színben – rendkívül alaktartók, védettek 
a kivirágzással szemben, és ellenállnak 
a fagynak is.

Egy medence környékének vonzó kialakítása 
a könnyen tisztítható, csúszásgátló FSZ-

lapokkal világosszürke színben.

A fagyálló, apró szemcséjű monolitlapok 
– itt világosszürke színben – legjobban a 
kültéri, kötetlen kialakításokhoz alkalmazha-
tóak. A 2 cm-es vastagság miatt alacsony 
építésmagasságú teraszokhoz is kiváló.^

^

>

<

világosszürkeAntracit

SziklaszürkeAranybézs

2) 3) 1)
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fSZ-Diele 
Az FSZ-Diele használható teraszokhoz, té-
likertekhez, valamint gyalogosforgalomnak 
kitett utakhoz és terekhez kül- és beltéren 
egyaránt.
Színek: Fehérszürke, sötétbarna
Méret: 119,6 x 29,6 cm, 2 cm vastag
Anyagszükséglet: kb. 2,8 db/m²

fSZ-Diele   

Kémiai anyagoknak ellenáll az EN ISO  
10545-13-nak megfelelően.

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon, vala-
mint a www.kovek.hu/fsz-diele oldalon találhatóak.

2) Vízfelvevő képesség  0,1%
3) R11 osztályú csúszásgátló besorolás a DIN 511 

0-51097-nek megfelelően.

FSZ-Diele
Hosszúéletű, fahatású felület olajozás és 
algásodás nélkül. A padlólap megtartja a 
formáját és színét. Itt nem talál szálkát!

Az apró szemcséjű monolitlapok au-
tentikus fahatással rendelkeznek – itt 
sötétbarna színben – természetközeli 

erezettel és mégis egyenletes, egyenes 
felülettel, szálkák nélkül. Az érzet olyan, 

mint a valódi faparketta esetén.

A fehérszürke FSZ-Diele megtartja a színét.  
A fahatásnak van egy autentikus, hatásos  
színárnyalata és rajzolata.

>

^ ^

Sötétbarnafehérszürke

2) 3) 1)
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Az oszlopok fedlapozására többek 
között számos különböző lehetőséget 
találunk ...

Tegula® antik fal

^ ^ ^

^

... Tegula antik fal kicsi oszlopfedlap ... Rialta antik térkő ... Tegula fal fedlap

Ilyen magas színvonalon mutatkozik be a kerti ülőhely a 
következő kerti partyhoz a tó mellett, Jáva barna színben.

Az ellentétek vonzzák egymást: modern  
építészeti megoldások a szürke árnyalt  
Tegula antik fallal. A faggyal és sóolvadékkal 
szembeni ellenálló képességnek köszönhető-
en útburkolatként is megállja a helyét.  
A kő ellenáll a sós ködpermetnek is.

^

^
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Víz a kertben – így könnyebb ellazulni. 
A kút szürke árnyalt Tegula antik fal kövek-
ből épült. A hátfal tejeskávé színű.

A szavanna színű Tegula antik kerti fal  
és a szürke árnyalt oszlopok védelmet  

nyújtanak a kíváncsi pillantásoktól.

A kiváló minőségű kő garantálja a hosszú 
élettartamot – igénybevételnek kitett 
területeken is. A képen balra Tegula antik 
fal kagylómész színben mint belátást 
akadályozó védőfal és mint kerti pad 
Carma lapokkal.

A Tegula antik dal és Rialta antik 
kövekkel csodaszép teraszok 

alakíthatók ki. Homokkő színben 
hamisítatlan vakációs hangulatot 

teremtenek a kertben.
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A fantázia nem ismer határokat. A Tegula tejeskávé színű  
falkövekkel a kerti grillsütő műalkotássá válik. Egy hasonló grillsütő 

építési útmutatóját megtalálja a www.kovek.hu/griller honlapon.

Ilyen magas színvonalon mutatkozik be a 
kerti ülőhely a következő kerti partyhoz a 
tó mellett, szavanna színben.

A kiugró univerzális kövekre 
helyezett teamécsesekkel utánoz-

hatatlan hangulat teremthető.

Tipp:  A színpaletta az 52. oldalon és  
az antik táblázat a  borítófülön, illetve a 
www.kovek.hu/antik-set oldalon segítségére 
van a szín és anyag kiválasztásában.

>

>

^

Tegula®  
antik fal
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1 Antik hangulatú felület
 • egyedülálló felület a  

tört éleknek és sarkok- 
nak köszönhetően

2 Egy oldalról zárt kettős  
 kialakítású vájatok
 • biztosabb építés egyenes  

illetve lépcsőzetes falaknál az illesztési nú-
toknak köszönhetően 

 • tökéletes sarokkialakítást tesz lehetővé anél-
kül, hogy a vájatok láthatóak lennének

 • Biztosítja a stabilitást és az egyszerű felépí-
tést: rézsűfalak esetében habarcs nélkül, 
szabadon álló falakkal habarccsal

3 Illesztő ék
 • falazáskor középre illeszti a követ
4 Egységes tervezésű és mintázatú felület  
 mind az elülső, mind a hátsó oldalon
 • ezáltal mindkét oldala használható
 • felhasználható szabadon álló falakhoz, keríté-

sekhez stb.
5 ívelt kövek és fedlapok
  • Az ívelt kövek és fedlapok kis ívben lekerekí-

tett falak kialakítását teszik lehetővé

Tegula antik fal
A sokoldalúan felhasználható falkőből sza-
badon álló, habarccsal készített kerti falak és 
kerítések, rézsűfalak, lépcsők és szegélyek, 
akár egyenes, akár lekerekített, dőlt vagy 
függőleges sarkokkal, falkiszögellésekkel és 
oszlopokkal állíthatók elő.
Színek: Szürke árnyalt, homokkő,tejeskávé, 
patinazöld, kagylómész színű, toskanavörös2), 
Jáva barna, szavanna  
falmagasság: rézsűfalként max. 1,2 m,  
szabadon álló falként max. 2,1 m, oszlopként 
max. 2,55 m Tegula fal lyukas kőből 1)

Normál kő3)

minden szín2)

Anyagszükséglet:  
kb. 25,6 db/m² 4)1)  

Univerzális kő3) 
minden szín2)

Anyagszükséglet:  
kb. 55,1 db/m² 4)1)  

Összekötő kő3) 
minden szín2)

Anyagszükséglet: 
kb. 17,1 db/m² 4)1)  

Lyukas kő3)

minden szín2)

Anyagszükséglet: 
kb. 17,1 db/m² 4)1)  

Tegula antik fal kerítés  
(minden színben) 
Kerítésfoglalat normál kőből
2 sor magasságú, takarólappal együtt 
(oszlopok/pillérek nélkül)

1)  További információk a 2., 50-55. oldalakon, valamint  
a www.kovek.hu/tegula-fal/antik oldalon találhatóak.

2) A toskanavörös színben csak univerzális kőként  
kapható.

3) A termékre jellemző mérettűréseket az összeépítési 
útmutatóban találja.

4) Ragasztásos kivitelben.
Ívelt köveket és fedlapokat itt talál  
www.kovek.hu/tegula-fal/antik.
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Akár betekintést rejtő falról, akár  
félmagas növényhatároló falról van 

szó, a toskanavörös Tegula antik fal-
hoz minden esetben tökéletesen  

illik a növények zöldje.

A Tegula falazókőből – itt szürke 
árnyalt színben – kerti kunyhók, 
pergolák és fedett autóbeállók  
is építhetők.

Vonzóan magas Tegula fal antik  
felszínkezeléssel, Jáva barna színben. 

Ld. a lerakási útmutatót a  
www.kovek.hu/downloads honlapon. >

<

^



Mutatós elkerítés: a kerítésváltozatok és a lépcsős kerti  
falak azonos kialakításúak. Tegula fal natúr univerzális kőből 
kagylómész színben.

Tegula® natúr fal

Kagylómész színű Tegula fal natúr 
univerzális kőből épített fal, univerzális 
kőből álló egyenes fedéssel – így a fal 

ülőhelyként is használható. >

Tipp: A natúr felületkivitelezésű térkövek és lapok  
tökéletesen illenek ezekhez a Tegula fal kövekhez.  
A natúr családon belüli kombinációs lehetőségekről  
áttekintést talál a www.kovek.hu/natur-set oldalon.

^

42
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Tegula fal natúr 
A sokoldalúan felhasználható falkőből  
szabadon álló, habarccsal készített kerti  
falak és kerítések, rézsűfalak, lépcsők és  
szegélyek, sarkok, falkiszögellések és osz- 
lopok állíthatók elő két különböző  
formátumban.
falmagasság: rézsűfalként max. 1,2 m, 
szabadon álló falként max. 2,1 m 1)

Univerzális kő3)

Színek2): Kagylómész  
színű, szürke árnyalt   
Anyagszükséglet:  
kb. 46,7 db/m²

Összekötő kő3)   

Színek2): Gránitszürke  
árnyalt  
Anyagszükséglet:  
kb. 15,6 db/m²

Tegula antik fal kerítés  
4 soros magasságú,
Univerzális kőből épített fedéssel,  
keresztirányú 10 mm-es fugázással
(oszlopok/pillérek nélkül)  

1)  További információk a 2., 50-55 oldalakon,  
valamint a www.kovek.hu/tegula-mauer/natur  
oldalon találhatóak.

2) Kontrasztokban gazdag színek, mint az antik  
kövek esetében.

3) A termékre jellemző mérettűréseket az összeépítési 
útmutatóban találja.
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Egyedi anyagkeverés: A gránitszürke ár-
nyalt színű Tegula natúr fal összekötőkő 
nagyon jól harmonizál a megrendelő által 
darabolt, szürkeárnyalatos színű Tegula 
natúr fal univerzális kövekkel.

Egyenes szélű és egyenes sarkokkal 
rendelkező falak a grániszürke árnyalt 
színű Tegula natúr fal összekötőkővel 

hozhatók létre – itt a gránitszürke árnyalt 
színű Tegula natúr fal összekötőkő előtt 

gránitszürke árnyalt iAS színű Escado 
lapok helyezkednek el

A gránitszürke árnyalt Tegula fal natúr 
összekötő kövekből építhető még virágá-
gyás – itt Carma Geo lapokkal kombinál-
va – ágyás-szegély, lépcső, ülőkocka és 
még sok minden más.

Modern kertépítészet „natúr szettben“ Te-
gula fal natúr gránitszürke univerzális kővel 
ami – mint itt beépítve hangsúlyosabban 
látható – a kivitelezés során akár hasítható 
is, a kép előterében pedig Tegula natúr 
lapok gránitszürke színben gránitkocka 
szegélyezéssel.

>

<

^
^
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Az első törpekanál kő „a föld a kőben 
marad“ garanciával (www.kovek.hu/

torpekanal), a hátsó nyitott résznek és 
az alj résznek köszönhetően olyan nö-

vénybarát mint egy virágcserép. A képen 
barna színben látható. 

Különösen könnyű és habarcs nélkül 
elhelyezhető, a természetesen kerek kő 
alakjának köszönhetően a legjobb vélelmet 
nyújtja a föld kimosódása ellen, és kiváló-
an illeszkedik a természethez – itt szürke 
színben. Optimális tartós és könnyen 
gondozható zöld falakért.

Törpekanál

^

>



45

1)

Nyerjen helyet a vízszintes terasz számára! A rézsűt biztosítsa 
és zöldítse törpekanál beiktatásával – itt a természetes hatású 
kagylómész színben.

A Jáva barna színösszeállításban talál-
ható természetes barna-narancs-sárga 

árnyalatok miatt úgy tűnik, mintha a 
kövek a növények között nagyméretű 

díszkavicsok lennének.

A napsárga törpekanállal a virágzó 
rézsűn mindig süt a nap.

Törpekanál
A törpekanállal egyenletes  
kertet alakíthat ki. A talajtámfal  
kiépítésének köszönhetően az utak, 
behajtók, teraszok vagy világítóaknák ese-
tében teret nyer parkokhoz, játszóterekhez, 
grillezőkhöz és sok máshoz. Rézsű, 
teraszosítás vagy célzottan hangsúlyos 
kialakítás lehetséges.
Színek: Sziklaszínű szürke, földbarna, 
napsárga, kagylómész színű, jáva barna 
falmagasság: 1,80 m-ig 1)

Anyagszükséglet: kb. 17 db/m²

 

Törpekanál
minden szín   

1)  További információk a 2., 50-55. oldalakon, 
valamint a www.kovek.hu/torpekanal oldalon 
találhatóak.

Záróköveket itt talál www.kovek.hu/torpekanal.

2730

18,5
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Cotta antik blokk kő
Színek: Szürke és  
arany márvány
falmagasság: 
függőlegesen 42 cm-ig,  
dőlten 70 cm-ig 1)

Lépcsőfokmagasság  
14 vagy 17 cm (90°-kal elforgatva)
Anyagszükséglet: 21 db/m²,  
5,9 db/folyóméter lépcső

Cotta Blockstein antik 
                 minden szín  

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon,  
valamint a www.kovek.hu/cotta-blokk-ko/antik 
oldalon találhatóak.

>
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Cotta® Blokk-k  antik
Az antik falazóblokk tört élekkel és sarkokkal az egyenes és lekerekí-
tett kis kerti falakhoz, függőleges vagy dőlt, külső vagy belső sarkok-
kal, ülőpadokhoz, ill. lépcsőkhöz, peremekhez, lépcsőfordulókhoz és 
hasonlókhoz.

A szürke színű Cotta antik blokk 
kőből készült támaszfal és lépcső 
tökéletesen illik a Rialta Grande 
térkő antik felületéhez.

A letöredezett széleivel és sarkaival ez a blokk-kő jól 
illeszkedik az antik térkövekhez. Mint lépcsőelem - itt 

szürke színben mint kiemelt felület – vagy süllyesz-
tett szegélykő vagy épp paliszád az oldalsó szegé-

lyezéshez pl. lépcsőépítményeknél, jól használható.

<

34
14

17

^

1)

Cotta®  
Blokk-k  natúr

Cotta natúr blokk kő
Színek1): Szürke, barna és színes márvány
Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm 
(90°-kal elforgatva),  
Magas szegélykő 25 cm
Anyagszükséglet:  
5,9 db/folyóméter lépcső

Blokk-kő
    Letöréssel és letörés nélkül   

Magas szegélykő
    Letöréssel      

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon,  
valamint a www.kovek.hu/cotta-blokk-ko/natur 
oldalon találhatóak.

Lépcsőkhöz, 2 cm letöréssel 
mint elülső lépcsőkő vagy 
gördülésbarát szegélykő, letörés 
nélkül mint hátső lépcsőkő vagy 
süllyesztett szegélykő univerzá-
lisan felhasználható. Itt: lépcső, 
barna színben.

1)

1)

Ágyás-szegélyk

Ágyás-szegélykő 

Ágyás-szegélykő 
egyenes lezárással és kétoldali  
fózolással, 100 x 5 cm 
Szükséglet: 1 db/folyóméter    

Ágyás-szegélykő 20 cm magasságú  
     Szürke, gránitszürke árnyalt 
     iAS, kagylómész iAS 

Ágyás-szegélykő 25 cm magasságú 
     Szürke    

1) További információk a 2., 50-55. oldalakon,  
valamint a www.kovek.hu/cotta-blokk-ko/natur 
oldalon találhatóak.

Ágyások és térkövezett felületek 
széleinek kialakításához, nút-
féderes csatlakozással a síktartó 
lerakáshoz; egyenes és íves 
szakaszokhoz egyaránt alkalmas 
– a bal oldali ábrán kagylómész 
iAS, a jobb oldali ábrán szürke 
színben.

1)

1)
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Carma® medence- 
és lépcsó́lapok

Carma medence- és  
lépcsőlapok 
Színek: a Carma lapokhoz megfelelően
forma:  
Carma Nobile és Carma Classic:  
kb. 33,5 x 33,5 x 3,8 - 4,5 cm 
Carma Tin:  
kb. 34 x 34 x 4 cm 
Carma Nobile light:  
kb. 33,5 x 33,5 x 2 cm

Carma Nobile, Carma Classic  
és Carma Tin  
gyárilag előimpregnálva

       
Carma Nobile light  
gyári impregnálással, kb. 2 cm vastag, csak 
különálló szerkezethez alkalmasak!

      

1) További információk a 2., 24-26, 28-31, 50-55. 
oldalakon, valamint a www.kovek.hu/carma-lepcso 
oldalon találhatóak.

A 33,5 x 33,5 cm-es lépcsőlapokkal a térhez illesz-
kedő lépcsőket alakíthat ki, mint itt az ezüstszürke 
színű Carma Nobile.

A Carma Nobile medence és lépcsőlap – itt a Carma Classic elefántcsont 
színben – magaságyások fedlapjaként is használható. Ívelt felületek kiala-
kításához a lapokat a helyszínen nedves darabolófűrésszel lehet méretre 

vágni – lásd még tippünket a 13. oldalon.

A lépcsők, a felület és a medence szegé-
lye egységes megjelenésű, aranysárga 
Carma Nobile lapból készült.

Tipp: A lépcsők és medenceszegélyek 
csúszásbiztonságának további javítása 

érdekében az elülső szélre kb. 5 cm
szélességben javasoljuk Rutsch-
STOPP aeroszol felhordását –  
lásd www.kovek.hu.

^ ^
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Rialta lépcsők
Színek: különböző színekben  
kapható
Lépcsőfokmagasság:  
16,5 cm, variálható

rialta antik  
rialta natúr
rialta szemcsés

Minden termékinformáció, forma, stb. 
megtalálható a 6-17. oldalakon, valamint a 
www.kovek.hu/rialta oldalon.

<

Toskanavörös színű Rialta a ntik  
út ívelt lépcső anyagaként. 

A lépcső és a terasz egységes kialakítású, 
kagylómész színű Rialta antik kőből készült.

A szürke árnyalt Rialta antik kövekkel a 
területhez illeszkedő, harmonikus bejáró 
alakítható ki.

Lépcső kagylómész színű Rialta  
natúr kőből – kérjük, vegye figyelembe, 

hogy a homlokélek optikája gyártás-
technikai okokból eltérő.

^ ^

Lépcs fokok  
Rialta® térk b l

>

Tipp: A csúszásmentes felületű Rialta 
burkolólap (antik, natúr, szemcsés) jól al-
kalmazható meglévő nyersbeton lépcsők 
burkolataként, különböző fokmagasságú, 
fokszélességű és szögű, szögletes vagy 
lekerekített lépcsőkön.
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Tegula fal lépcső
Az alacsony, tömör szegélyektől az emel-
kedett szegélyekig, az alacsony lépcsőktől 
a magas lépcsőépítményekig, a keríté-
sektől a virágágyásszegélyekig: minden 
lépcső- és szegélymegoldás kialakítható 
a Tegula fal kövekből, legyen az egyenes, 
ívelt vagy félköríves. 
Színek: Kagylómész színű, szürke árnyalt, 
gránitszürke árnyalt, homokkő, tejeskávé, 
patinazöld, toskanavörös, jáva barna, 
szavanna

Normál kő, antik
Összekötő kő, antik
Univerzális kő, antik
Univerzális kő, natúr
Összekötő kő, natúr

1)  A Tegula fal kövekre vonatkozó termék-
információk, mint formák, stb. megtalál-
hatóak a 38-43. oldalakon, valamint a 
www.kovek.hu/tegula-fal oldalon.

Tegula®  
fal 

Tegula fal antik – itt jáva barna színben – 
bármilyen típusú külső lépcsőhöz alkal-
mazható  – egyenes vonalú, csiga alakú, 
lekerekített – variálható lépcsőmagas-
ságokkal, -mélységgel és -szélességgel 
éppúgy alkalmas a felülettel síkban lévő 
virágágyások és növényfelületek sze-
gélyköveihez. 

Kerek lépcsőmegoldás Tegula fal antik 
univerzális kövekkel kagylómész szín-
ben.

Az egyedi megoldások, mint ez a meden-
celépcső, megvalósíthatóak Tegula fal 
kövekkel – itt tejeskávé színben.

Egy különleges szegély Tegula fal 
univerzális kövekből toskanavörös 

színben.

<

<

^ >
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3
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Térk  felépítése

2

1a

1b 1c

4a

4b 4c

A lapok szakszer  lerakása*)

1. oldalsó szegélyezés: Annak megelőzésére, hogy a szélső kövek ne mozdul-
janak el, helyezzen szegélyköveket (1a és 1b kép, valamit www.kovek.hu) egy 
kiásott árokba 10–20 cm magasan leterített sovány betonba, vagy szegezzen 
Pave Edge műanyag szegélyeket (1c kép) a kavicságyba.

2. A burkolókövek alatti ágyazat: Ügyeljen a megfelelő (legalább 2,0%-os) 
lejtésre, és az alap szakszerű elkészítésére. A tömörített alapra vigyen fel 4–6 
cm vastag, 2–8 mm-es mosott zúzalékpor/zúzalék keveréket, és húzza le +/- 1 
cm-es pontossággal egy erre alkalmas léccel (2 .kép). Ne használjon 4–8 mm-es 
ágyazatanyagot. Így előzhető meg, hogy a fugázóanyag beszivárogjon az ágya-
zatba. Az ágy magasságának olyan nagynak kell lennie, hogy a lerakott lapok 
felső széle a rázás előtt kb. 1,5 cm-rel legyen magasabban, mint az oldalszegély 
felső széle. A lapok lerakása előtt az ágyazatot nem szabad tömöríteni, és rá 
sem szabad lépni. 

3. lerakás: A lapokat a lerakási útmutatónak megfelelően vegye ki a zsákokból, 
illetve a raklapokból, majd zsinór és léc segítségével rakja le őket szabályos 
sorokban. Tartsa be az útmutató szerinti fugaszélességet (összeillesztéskor a 
lapok ne csikorogjanak, 3. kép). Ne használjon fel sérült lapokat. Az antik köve-
ket repesztő szerszámmal, minden más fajta követ nedves daraboló fűrésszel 
daraboljon. A szegélylapok ne legyenek kisebbek a teljes méretűek felénél. A 
felületre óvatosan ráléphet, járművel azonban még nem szabad ráhajtani.

4. Beszórás homokkal és lerázás: Ne használjon mésztartalmú fugázó homo-
kot. Hordja fel a fugázó homokot a felületre, és átlósan söpörje bele a hézagokba 
(4a kép). A homokot iszapolja be bőséges mennyiségű vízzel (4b kép). Tisztítsa 
meg a felületet a fugázó homoktól, és csak száraz állapotban (>150 kg sze-
mélyautóval, >250 kg teheruatóval való terhelés esetén) rázza le hosszában és 
keresztben (4c kép). Műanyag csúszólapos rázóeszközt használjon (rázóhenger 
nélkülit). A burkolólapok alatti ágyazat ennek hatására 3–5 cm vastagságúra tö-
mörödik. Szükség esetén még egyszer iszapolja be (4a és 4b képek) és seperje 
le a homokot.

Tipp:  
Ajánljuk nagyszámú kiegészítőinket is, mint fugázó homok, fugázó homok szilárdí-
tó, habarcs, impregnálószerek, stb, lásd még www.kovek.hu/tartozekok oldalon. 
Részletes lerakási útmutatót kérhet a 06 30/677-8387-es telefonszámon, vagy a  
www.kovek.hu honlapon.

*) Ne használjon 4–8 mm-es ágyazatanyagot. Így előzhető meg, hogy a fugázóanyag beszivárogjon az ágyazatba. 

oldalirányú szegélyezés
lapvastagság és laphossz  
a terheléstől függ

Ágyazat 3–5 cm vastagságúra: tömörített, 2–8 mm 
szemcseméretű, mosott zúzalékpor/zúzalék keverék

Töltés: 10 cm vastagságúra tömörített, kavics,  
0–31,2 mm szemcseméret 

fagyálló réteg: 30–70 cm vastagságúra tömörített,  
a helyi körülményektől és terheléstől függő, kavics,  
0–63 mm szemcseméret 

Alapzat

2%-os lejtés

kb. 10–20 cm

2%-os lejtés
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www.kovek.hu/lerakas

1. lerakás: (vastag) habarcságyba*) Carma Classic, Carma Nobile és Carma 
Yorkstone lapokhoz ajánlott:
A habarcságy elkészítése: Ügyeljen a megfelelő (legalább 2,5%-os) lejtésre, 
az alap szakszerű kivitelezésére és a dilatációs hézagok megfelelő (2–5 m tá-
volság) elrendezésére. A 4–6 cm vastag, fagyálló, trasztartalmú soványbetonból 
álló habarcságyat mindig a következő lap alá terítse le.
A lapok lerakása: Készítse elő a lapokat különböző raklapokból véve őket. A 
sérült (pl. a szállítás során károsodott) lapokat ne használja fel. A szélre kerülő 
lapokat nedves daraboló fűrésszel vágja ketté, eredeti méretüknek legalább a 
felére. Vigye fel a lapok hátoldalára a pépes ragasztóanyagot. Helyezze le a 
lapokat egész felületükkel a friss habarcságyba.
A lapok elrendezése: A lapok között a fugák szélessége kb. 10 mm, Carma 
Classic esetén kb. 10-20 mm. Helyezze a lapokat szabályosan egymás mellé 
az élek mentén, szükség esetén műanyag kalapáccsal ütögetve alakítsa ki a 
megfelelő magasságot és lejtést (legalább 2,5%), amíg az egyes lapok közötti 
magasságbeli különbségeket ki nem egyenlítette.
fugázás: A fugákat legkorábban 1 héttel a lerakás után, hűvös időben töltse ki 
fagyálló traszfugahabarccsal. Azonnal tisztítsa meg a lapok felületét. A lerakott 
felületre csak a habarcs megszáradása után és csak óvatosan szabad rálépni; 
legkorábban a kifugázás után 48 órával terhelhető teljesen a felület. 
2. Lerakás nem összefüggő, vékony ágyba, elvezető szőnyegre*) Carma 
Nobile light lapokhoz ajánljuk. Részletes tájékoztatást ezzel kapcsolatban a 
Carma termékekre vonatkozó felhasználási útmutatóban talál a www.kovek.hu 
webhelyen.*)

3. Murvaágyba történő lerakás*) FSZ-lapokhoz és az összes Diele laphoz ajánlott 
(Figyelem: Carma Nobile light lapokhoz nem használható).
*) A jól megtervezett és kidolgozott eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy feltétlenül egy szakembert bízzon 

meg a munkával. A műszaki követelmények fontosabbak, mint a kialakítási szempontok! Mindig kövesse a 2. 
oldalon található ajánlásainkat és részletes felhasználási útmutatónkat, amelyet a 06-30-677-8387 telefonszámon 
rendelhet meg vagy a www.kovek.hu webhelyről tölthet le.

Partnerünk
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Weissenböck 
színskála
A következetes kutatásnak és fejlesztésnek köszönhetően a Weissenböck burkolókövei és falkövei számos színben 
kaphatók, akár az Ön kedvenc egyéni színeiben is, amire szívesen adunk ingyenes ajánlatot. Hívja az alábbi tele-
fonszámot: 06-30-677-8387.

Az antik burkolatkövek színei

A natúr burkolatkövek színei

Az antik burkolólapok színei

A tényleges színek az itt ábrázoltaktól eltérhetnek. Vegye figyelembe azt is, hogy a színek érzékelése mindig szubjektív, és az évszaktól, az idő-
járástól és a fényviszonyoktól függ, továbbá a 2. oldalon kezdődő technikai útmutatónkat is. További színkártyáink a térköveinkhez, lapjainkhoz 
és falköveinkhez megtalálhatóak a www.kovek.hu/színskála oldalon.

Strandsárga
(árnyalt)

Aranysárga
(árnyalt)

ezüstszürke
(árnyalt)

elefántcsont
(árnyalt)

Szürke árnyalt 
Szürke és antracit árnyalatból 
álló kevert szín

kagylómész
Bézs, barna, szürke és antracit 
árnyalatokból álló kevert szín

Homokkő Színes márványozott
Vörös, barna és sárga  
árnyalatokból álló kevert szín

Jáva barna 
Barna, narancs és sárga 
árnyalatokból álló kevert szín

Gránitszürke árnyalt 
Szürke-fehér-antracit 
árnyalatok

Szürke árnyalt
Szürke és antracit árnyalat-
ból álló kevert szín

patinazöld
Zöld és szürke árnyalatokból 
álló kevert szín

kagylómész
Bézs, barna, szürke és antracit
árnyalatokból álló kevert szín

kobaltkék
Kék és szürke árnyalatokból 
álló kevert szín

Jáva barna 
Barna, narancs és sárga ár-
nyalatokból álló kevert szín

Arany márvány
Vörös, sárga, zöld és halvány rózsa-
szín árnyalatokból álló kevert szín

Tejeskávé

Toskanavörös
Négy különböző vörös árnyalatból 
álló kevert szín

Szavanna
Sárga, barna és antracit  
árnyalatokból álló kevert szín

Homokkő
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Fokozatosan a Weissenböck csúcsminó́sége felé

Legtöbb hozzáadott érték
A Weissenböck csúcsminőségű termékeivel

Több hozzáadott érték
Túlteljesíti a CE/ÖNORM előírásait

Sok hozzáadott érték
Teljesíti a CE/ÖNORM 

előírásait

Tegula térkó́ 
Kő magassága 8 cm és 

annál nagyobbr

Rialta Top 2+

Kő magassága 5 cm

Rialta Top 1+

Kő magassága 5 cm

Via Capo
Kő magassága 5 cm

Rialta Top 3+

Kő magassága 5 cm

A legjobb minőség jelentősen magasabb mi-
nőségi feltételeket támaszt, mint amit a szab-
vány előír, ezért – csak a Weissenböcknél – 

kiegészítő minőségi garanciát is adunk a térkövekre. 
E garancia biztosítja a termék átlag feletti minőségét. 
A következőket garantáljuk: Ha a Weissenböck minő-
ség szimbólumával jelölt termékek nem felelnek meg 
a szigorú minőségi feltételeinknek, akkor Ön jogosult 
visszaadni a köveket, mi pedig visszatérítjük Önnek a 
kövek teljes vételárát.

Az ÖNORM B3258 szabvány a kövekre 3,6 
MPa szakítási szilárdságot, a lapokra pedig 
5,0 MPa hajlítási szilárdságot ír elő. A minő-

ség szimbólumával jelölt Weissenböck térkövek és 
lapok legalább 25%-kal terhelhetőbbek, mint amit az 
ÖNORM szabvány megkövetel – lásd 55 oldal.

A kőfelületek ellenálló képességének ellenőr-
zése a kopásteszttel történik. A Weissenböck 
garantálja, hogy a minőség szimbólumával 

jelölt összes termék kb. 17%-kal kisebb mértékű le-
dörzsölődést mutat, mint amit a CE/ÖNORM előír, így 
a kövek tovább maradnak szépek – lásd 55. oldal.

A CE/ÖNORM szabvány legfeljebb 1.000 g/m² mértékű mállást en-
gedélyez. A Weissenböck ezzel szemben garantálja, hogy a minőség 
szimbólumával ellátott termékei legfeljebb 100g/m² mértékű időjárás 
okozta mállást mutatnak, ami kb. 90%-kal alacsonyabb érték, mint 
amit az ÖNORM előír – lásd 55. oldal.

A felület optikai feloldásához, ill. a különféle lerakási mintákhoz pl. a Rialta esetén különböző szé-
lességek, más térköveknél pedig különböző méretek állnak rendelkezésre, így mindig egyéni, ter-
mészetes megjelenés hozható létre.

A Weissenböck tisztasági követelményének köszönhetően a kövek mindig szépek, barátságos színvilágúak, hosszú élettar-
tamúak, felületük pedig tömör és tartósan finom marad. A Weissenböck ennek érdekében kizárólag tisztított kvarchomokot 
használ, amelyből eltávolítja a duzzadásra hajlamos, ill. a fagyra érzékeny agyagot – lásd 55. oldal.

A Weissenböck utánvásárlási garanciának köszönhetően Ön még 30 évig azonos termékkel egészítheti ki meglevő kövezett 
felületeit, ill. végezhet azokon javítási munkálatokat. Az utánvásárlási garancia szimbólumával ellátott Weissenböck termékek 
ugyanis legalább 30 évig megvásárolhatók – lásd 54. oldal, ill. a www.kovek.hu/utanvasarlasigarancia honlapon.

A kövek fokozottan ellenállóak a CE/ÖNORM szerinti mechanikus igénybevételekkel szemben.

Fagy- és sóolvadék-állóság minden irányból: a Weissenböck térkövei az elsők, amelyek 2009. IX. 1. óta bizonyítottan minden 
irányból kibírnak 28 fagyás-olvadás ciklust a 3% NaCl-tartalmú sóolvadékkal szemben. A teljes kő ép marad akkor is, ha a 
sóolvadék az illesztékeknél a kő oldalát támadja meg.

Minden Weissenböck térkő gyártása CE-megfelelőséggel, az ÖNORM B3258 szabvány és a legmagasabb D alkalmazási osztály előírásai szerint, 
kiváló minőségben történik. A csúcsminőséget garantálja a szigorú gyártásellenőrzés, valamint a saját és külső felügyelet is.

A kő vastagságától és minőségétől függően a térkövek személy-, ill. tehergépjármű-forgalomhoz alkalmasak.

A kövek ellenállnak a faggyal szemben, azonban nem sóolvadék-állóak.

Ha a kövek nem sóolvadék-állóak, akkor a sós víz tönkreteszi a kő szerkezetét, és „mosottbeton”-szerű kinézet jön létre. A kő felső oldalának ÖNORM szerinti 
fagy- és sóolvadék-állósági vizsgálata 28 fagyás-olvadási ciklusból áll, 3% NaCl-tartalmú sóoldat felhasználásával. A CE/ÖNORM értelmében a 28 fagyás-
olvadási ciklust követően legfeljebb 1.000 g/m² anyaglemállás megengedett. Kérjük, csak cementkötésű felületekhez engedélyezett olvasztószert használjon.
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2046-ig érvényes utánvásárlási garancia
Ha valamely termék már nem szerezhető be, vagy újra kell burkolni az egész felületet, vagy 
nem eredeti kövekből, esetleg másfajta felületből álló toldozott-foltozott burkolat jön létre. A 
Weissenböck utánvásárlási jótállása azt jelenti, hogy Ön 30 évig ugyanazzal a termékekkel 
tudja bővíteni vagy javítani a burkolatokat. 
A Weissenböck szavatolja: hogy az utánvásárlási jótállás szimbólumával jelölt termékek a 
vásárlás napjától számítva még legalább 30 évig kaphatók lesznek. Ellenkező esetben a vevő 
kárpótlást kap készpénzben, amelynek felső határa 14.500.000 Ft.1)

1) Ha a Weissenböck Baustoffwerk GmbH nem képes teljesíteni ezt az ígéretet, a vevő a megrendelt, de 
nem teljesíthető szállítás minden négyzetméteréért 14.500 Ft. kárpótlást kap. A kárpótlás maximális 
összege 14.500.000 Ft. A jótállás kiterjed a kövek méretére és alakjára is. Az eredeti termék felüle-
tének látható jeleitől, pl. a szerkezetétől és színétől való kisebb eltérésekre viszont nem vonatkozik 
a jótállás. A vevő a nyugtával és szállítólevéllel érvényesíti a Weissenböckkel szembeni jótállási 
igényét.

Gyári előimpregnálás!
A gyári GyorsanTISZTA (SchnellREIN) előimpregnálás révén a szennyeződés és a folyadék
csak lassan hatol be a lapok felületébe, és a lapok könnyebben tisztíthatók. Az olyan szennye-
ződések, mint pl. bor, gyümölcslé vagy kávé – még ha impregnáltak is a lapok – közvetlenül a
keletkezésüket követően könnyedén eltávolíthatók. A gyári előimpregnálás már a tárolás, szál-
lítás és a beépítés során is védi a lapokat, UV-álló és páraáteresztő hatású. A lapok hosszabb
ideig szépek, selymes fényűek maradnak. A használatból vagy a környezetből származó, fo-
lyamatos és tartós hatású szennyeződéseket az impregnálás nem akadályozza meg.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az impregnálást a folyamatos védelem érdekében meg kell
újítani. További információkat valamint a különböző hatóidőkkel és szennyeződéssel elvégzett
tesztsorozatunk eredményeit az interneten a www.kovek.hu oldalon találja.

A Carma lapokon biztonságosan járhat!
Az úszómedencék vizes területén, illetve az esőtől áztatott lapokon nagy az elcsúszás ve-
szélye*). Ezért ezeken a területeken fontos a csúszásgátló lapok használata a sérülésveszély 
elkerülése érdekében.
A Carma lapok csúszásgátló tulajdonságát a DIN 51097 szabvány szerinti vizsgálat az A ér-
tékelési csoportba sorolja. Ezek szerint a Carma lapok (impregnálás nélkül, illetve a gyári 
GyorsanTISZTA előimpregnálással) egészen a felület 16°-os lejtéséig (ez 29%-os lejtőnek 
felel meg) biztonságosan járhatók mezítláb. További információk a www.kovek.hu oldalon.

*)  Kérjük, vegye figyelembe, hogy közvetlenül az esőzés kezdetén csúszó anyag képződhet a felületen (az esőcseppek 
elkeverednek a felületi szennyeződésekkel), tehát a szabványos csúszásbiztonság csak tartós esőzés és teljesen átned-
vesedett felület esetén érvényes.

KivirágzásVéDELEM
kivirágzásvédelem nélküli kivitel esetén a falakon halvány mészlerakódások jelenhetnek 
meg, amelyek a falon lefelé folynak, és csak bizonyos idő elteltével, ill. mészoldószer haszná-
lata esetén tűnnek el.

Az új kivirágzásvédelem és speciális cement használatával a mészkicsapódás és mészfá-
tyolosság megjelenésének lehetősége jelentősen csökken, így falai tovább tiszták és szépek 
maradhatnak.

További információk a www.kovek.hu oldalon.

„A föld a kőben marad“-GARANCIA*)
 
Tökéletes vízháztartás, sok hely a növényeknek, és az osztályában a legjobb statikai jellem-
zők – mindez tartós, könnyen karbantartható zöld falakat biztosít. A támfalelemek, mini kanál-
kövek és kanálkövek túlfolyó nyílást tartalmazó kőtalapzattal rendelkeznek. A talaj (az eső és 
fagy okozta szokásos földmozgások esetén!) nem tud lecsúszni vagy kimosódni. Így a fal mel-
letti terület is tiszta marad (nincs földkupac a fal előtt). Mindemellett a karbantartási ráfordítás 
is kisebb lehet: nincs szükség a keletkezett földkupacok ellapátolására, a föld utántöltésére és 
nem pusztulnak ki a növények a hiányzó föld következtében.
További információk a www.kovek.hu oldalon.
*) Már a fal felépítésekor és a fal feltöltésekor érzékelheti, hogy a rézsűkő képes-e önállóan (nyomás, le-

nyomás, „mű alapzat“ berakása nélkül) megtartani a földet.
 éppen ezért garantáljuk a következőket: amennyiben a támfalkő fal építésekor nem marad a kövekben a 

föld, visszahozhatja hozzánk a köveket, és mi visszatérítjük önnek a teljes vételárat! Ennek az a feltétele, 
hogy a falat a mi felhasználási útmutatónknak megfelelően kell felépíteni és használni.

kivirágzásvédelem 
nélkül

A gyári GyorsanTISZTA impregnálással kezelt 
lapok tisztítása 30 másodperc elteltével.

kivirágzásvédelemmel

Tiszta!

Utánvásárlási  
garancia

Utánvásárlási  
garancia  
nélkül
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A szépség belülről fakad –  
a Weissenböck tisztasági  
követelményei: 
A Weissenböck már a beton burkolólapok 
alapanyagával szemben is különlegesen 
szigorú követelményeket támaszt. A beton 
burkolóréteg, vagyis a két rétegből álló bur-
kolólapok felső rétege kizárólag rendkívül 
kemény kvarchomokból készülhet, amelyet 
teljesen megtisztítunk az anyagot beborító 
agyagtól. A Weissenböck tisztasági követel-
ményei így járulnak hozzá barátságos színű, 
hosszú élettartamú és tömör, tartósan finom 
felületű szép kövek előállításához. A gyakor-
lat azt mutatja, hogy az így gyártott kövek öt 
év elteltével lényegesen szebbek, felületük 
pedig sokkal hosszabb ideig megőrzi a fi-
nomságát és színtartóságát.

Fokozott ellenálló-képesség  
a mechanikai hatásokkal szemben:  
Mechanikai behatások többek között pl. a 
járás által és a közlekedési eszközök (szö-
ges gumiabroncsok, hólánc, hókotró gépek, 
teherautók és targoncák) által okozott kop-
tató hatások. Amennyiben a kövek ellenál-
ló-képessége nem megfelelő, azt a felület 
túlzott kopása és látható elváltozása mutatja. 
Az ellenálló-képesség a kopásteszttel ellen-
őrizhető. A fokozott ellenálló-képességgel 
rendelkező kövek kopása mérhetően kisebb, 
mint a többi kőnél. A Weissenböck 15 cm³/50 
cm²-nél kisebb kopást garantál, ami kb. 17%-
kal kisebb a CE/ÖNORM által előírtnál. 

90%-kal kisebb mértékű mállás
Télen fagypont körül hőingadozások lép-
hetnek fel. Ezek málláshoz vezethetnek. A 
kisebb mértékű mállás következtében a fe-
lület hosszú távon egyenletes szép kinéze-
tű és tisztább lesz. Az ÖNORM szabvány 
szerint 28 fagyás/olvadás ciklus hatására 
négyzetméterenként legfeljebb 1000 gramm/
m² mértékű rétegleválás megengedett. A 
Weissenböck max. 100 g/m² mállást garan-
tál, ami 90%-kal kisebb mértékű, mint az 
ÖNORM szabvány által előírt.

A homokszemcsék körüli duzzadásra hajlamos, 
fagyérzékeny agyag gyengíti az erőkapcsolatos ösz-
szeköttetést a cementkővel, amelynek az a feladata, 
hogy stabilan a szerkezetben tartsa a szemcséket.

Agyagburkolatú  
homokszemcsék

Agyagbur-
kolat

Tisztított  
kvarchomok 

Közelről készített felvétel újonnan 
lerakott térkőről.

Közelről készített felvétel újonnan 
lerakott térkőről.

Kő felülete erős mechanikai  
behatások után.

Kő felülete erős mechanikai 
behatások után.

A Weissenböck betonburkolatok gyártásához 
kizárólag tisztított kvarchomok kerül felhasz-
nálásra. A cement erősebben kötődik a homok-
szemcsékhez és a festékekhez. ezáltal javul a 
termékek kopásállósága és sóállósága.

Normál térkő 
az ÖNORM szabvány szerint 
akár 1000 g/m² mállás

A Weissenböck 
szavatolja:
tiszta térkőnél max. 
100 g/m² mállás

mínusz egyenlő

Üvegma-
gasság
17 cm

Üvegma-
gasság
17 cm

25%-kal nagyobb szilárdság  
Minél nagyobb nyomást (MPa) bír el a kő 
vagy egy lap, annál terhelhetőbb és tartó-
sabb a gyakorlatban. Az ÖNORM B3258 
szerint gyártott Weissenböck térkövek és 
lapok 25%-kal jobban terhelhetők, mint aho-
gyan azt az ÖNORM követelményei előír-
ják. Amikor a többi felületburkoló-anyag (pl. 
ágyazat, fuga stb.) már csődöt mond, az ilyen 
termékek még sokáig bírják. A garantált ér-
tékek a szabványosított vizsgálat szerint ér-
vényesek.
A vizsgálat kiterjed arra, hogy a legfelső ré-
teg és a magbeton milyen jól illeszkedik és 
hogy mindkét réteg különösen jól kapcsoló-
dik. Ezáltal a Weissenböck kövek hőállóak 
és nagyobb forgalmat bírnak el. Csekélyebb szilárdság

3,6 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 
5,0 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

Nagyfokú szilárdság
4,5 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 
6,5 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

3,6 MPa
4,5 MPa

kereken 25%-kal 
nagyobb  

terhelhetőség
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Több mint 70 éves tapasztalat az építésben.
^

Alkossa meg álmai kertjét, azt a 
kellemes helyet, ahol vendégei  
is szívesen tartózkodnak hosz-
szabb ideig, és ahol mindenki a 
legszebb formában tapasztalja 
meg a természetet!

Weissenböck  
kövek a természetnek

Weissenböck  
Baustoffwerk GmbH
Weissenböck Str. 1 
A-2620 Neunkirchen
Telefón: 06-30-677-8387
office@weissenbock.hu 
www.kovek.hu

Megrendelhető:

Amennyiben nem talál cégjelzést, szívesen megadjuk Önnek a legközelebbi építőipari 
szakkereskedő címét.

Info a 
www.kovek.hu/70ev 

oldalon
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Weissenböck minőséggarancia lásd a 53. oldalon 
vagy a www.kovek.hu/minoseggarancia oldalon

Weissenböck utánvásárlási garancia 
lásd az 53/54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

„A föld a kőben marad“- garancia  
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

Gyalogosok használhatják
lásd még a www.kovek.hu oldalon

Személygépkocsival is rá lehet hajtani
lásd az 53. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

Tehergépkocsival is rá lehet hajtani
lásd az 53. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

fagyálló
lásd az 53. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

A felső oldal ellenálló a faggyal és az útszóró  
sóval szemben lásd az 53/55. oldalon vagy a  
www.kovek.hu oldalon

Teljeskörű ellenálló-képesség a faggyal és az  
útszóró sóval szemben lásd az 53. oldalon vagy a 
www.kovek.hu oldalon

Szilárdság 
lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

Tisztasági követelmény 
Lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

A felület optikailag fellazítható 
lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

A térkőnek rendkívül nagy az ellenálló képessége 
a mechanikus hatásokkal szemben  
lásd az 53/55. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

Alacsony vízfelvételű natúr kő
lásd www.kovek.hu

Gyermekmunka nélkül bányászott natúr kő
lásd www.kovek.hu

Csökkentett vízfelszívó képesség  
lásd a www.kovek.hu oldalon

16°-os lejtésszögig jól járhatók
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

Gyárilag előimpregnálva
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

Csökkentett mészképződés 
lásd az 54. oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon

A térkő nyilván van tartva az ÖNORM  
szabványnak megfelelő termékek között

Ce-jelzéssel ellátott termék

e termékek rendelkeznek az "Austria Gütesiegel" 
védjeggyel



Ha egy pillantással szeretné áttekinteni az antik termékcsalád-
hoz tartozó, egymással kombinálható*) összes követ, akkor néz-
ze meg a 5. oldalt és keresse fel a www.kovek.hu webhelyet is.
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Cotta 
Blokk-kő 
antik 
szürke

Tegula 
antik fal
összekötő kő
java barna

Tegula 
antik fal 
normál kő 
homokkő

Tegula 
antik fal
univerzális kő   
kagylómész színű

Rialta  
antik  

toskanavörös

Tegula 
antik fal 
normál kő 
tejeskávé

Tegula 
antik fal 
normál kő 
patinazöld

Cotta 
Blokk-kő 
antik 
arany márvány

Tegula 
antik fal
összekötő kő  
savanna

Tegula 
antik fal
összekötő kő  
szürke árnyalt

Tegula 
antik fal
normál kő 
szürke árnyalt

Tegula 
antik fal
normál kő
java barna

Tegula 
antik fal 
normál kő 
homokkő

Tegula 
antik fal
normál kő 
kagylómész színű

Tegula 
antik fal
univerzális kő  
toskanavörös

Tegula 
antik fal 
normál kő 
tejeskávé

Tegula 
antik fal 
normál kő 
patinazöld

Tegula 
antik fal
normál kő 
szürke árnyalt

Tegula 
antik fal
normál kő  
savanna

Tegula 
antik fal
normál kő 
szürke árnyalt
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Tegula 
antik fal  
univerzális kő  
szürke árnyalt

Tegula 
antik fal 
univerzális kő 
java barna

Tegula 
antik fal  
univerzális kő  
homokkő

Tegula 
antik fal
univerzális kő   
kagylómész színű

Tegula 
antik fal  
univerzális kő   
toskanavörös

Tegula 
antik fal  
univerzális kő   
tejeskávé

Tegula 
antik fal  
univerzális kő   
patinazöld

Cotta 
Blokk-kő 
antik 
arany márvány

Tegula 
antik fal
univerzális kő   
savanna

Tegula 
antik fal  
univerzális kő   
szürke árnyalt
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Kisméretű
ozlopfedlap 
 
szürke

Tegula 
antik fal
fedlap
java barna

Tegula 
antik fal
fedlap 
homokkő

Tegula 
antik fal
fedlap
kagylómész színű

Kisméretű
ozlopfedlap

szürke

Kisméretű
ozlopfedlap 

tejeskávé

Tegula 
antik fal
fedlap
patinazöld

Kisméretű
ozlopfedlap 
 
szürke

Tegula 
antik fal
fedlap  
savanna

Kisméretű
ozlopfedlap

szürke
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Tegula 
antik fal
normál kő
szürke árnyalt

Tegula 
antik fal
normál kő
java barna

Tegula 
antik fal
normál kő 
homokkő

Tegula 
antik fal
összekötő kő 
kagylómész színű

Tegula 
antik fal 
normál kő 
szürke árnyalt

Tegula 
antik fal 
normál kő 
tejeskávé

Tegula 
antik fal 
normál kő 
patinazöld

Tegula 
antik fal
normál kő 
szürke árnyalt

Tegula 
antik fal
normál kő  
savanna

Tegula 
antik fal
összekötő kő 
szürke árnyalt
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Rialta Grande  
antik
  
szürke árnyalt

Rialta 
antik
 
java barna

Rialta  
antik

homokkő

Rialta Grande
antik  

kagylómész színű

Rialta  
antik

toskanavörös

Rialta Grande  
antik  

tejeskávé

Rialta  
antik
  
patinazöld

Rialta  
antik 
 
arany márvány

Rialta
antik  

savanna

Rialta  
antik
  
kobalt
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A Weissenböck antik 
Termékcsalád

*) Kérjük, kövesse a helyes építési sorrendet, mely a lépcsőkkel kezdődik, majd a falak, a 
kerítés, a pillérburkolat és a szegélyezés következnek, végül a járólapokkal és térkövekkel 
fejeződik be.


