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Rialta® antik  
Top 2+
•  Természetes hatású vonalvezetés a 

tört éleknek köszönhetően
•  Kész szett, egyszerű a lerakása
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető 

kvarc járófelület.
•  Weissenböck garancia
•  30 év utángyártási garancia
•  5 cm kővastagság  

15,6 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, 

gránitszürke árnyalt, homokkő, 
patinazöld, tejeskávé, kobaldkék, 
toskanavörös, szavanna, jáva barna 

Rialta® Grande 
antik Top 2+
•  Antik térkő három különböző  

sorszélesseégben
•  A tört élek természetes vonalvezetésű 

fugák kialakítását teszik lehetővé
•  Személygépkocsival terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető 

kvarc járófelület
•  Weissenböck minőségi garancia 
•  30 év utángyártási garancia 
•  5 cm kővastagság 
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, 

tejeskávé, jávabarna

Castelletto antik 
•  Antik, természetes kőhatás tört élekkel
•  Három  különböző  méretben(25x18,7, 

18,7x12,4 und 12,4x12,4 cm) négy  
féle lerakási  lehetőséggel

•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető 

kvarc járófelület
•  Mutatós, természetes színek satírozott  

felülettel
•   A színek együtt kombinálhatók 

például Leo Colorival falkő, lépcsőkő 
és szegélyek

•  6 cm kővastagság
•  Színek: kevert kagylómész, grafitfehér

AKCIÓ
10.010 Ft/m² helyett  

csak 6.730 Ft/m² 

 szürke árnyalt

grafitfehér

 kagylómész

AKCIÓ
10.010 Ft/m² helyett  

csak 6.730 Ft/m² 

AKCIÓ
9.078 Ft/m² helyett  

csak 6.990 Ft/m² 
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Palazzo 
•  Kész kő szett 3 különböző méretben 
•  Antik hatású fúgakép, amely 

egyediséget ad a kőnek
•  Teherautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  Rendkívül tartós kvarc felület
•  Szín azonosságban kombinálható 

lapokkal, fal és lépcsőkővel, 
szegélykővel

•  Leo Colori is illik a termékhez 
•  A térkő szélessége 18,9 cm 
•  8 cm kővastagság
•  Színek: kevert kagylószín, grafitfehér

Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

grafitfehér

kevert kagylószín

kevert kagylószín

AKCIÓ
11.286 Ft/m² helyett  

csak 8.690 Ft/m² 

AKCIÓ
8.299 Ft/m² helyett  

csak 6.390 Ft/m² 

AKCIÓ
11.675 Ft/m² helyett  

csak 8.990 Ft/m² 

Tango 
•  Modern megjelenés, mikrofózolt, 

egyenes élek
•  Optikailag is tetszetős lerakás  

lehetséges, egy nagyon tartós felület  
kialakításához

•  Kész elemek, amelyek gyorsan és 
egyszerűen lerakhatók

•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  6 cm kővastagság
•  Színek: kevert kagylószín, grafitfehér, 

dohánybarna, barista, borostyánsárga, 
szürke

Terrana  
•  Elegáns Design hatás bejáratokhoz, 

teraszokhoz, egyéb pihenő felületek 
kilalakításához

•  Egyes szegélyek és élek
•  Szín azonosságban jól 

összekombinálható a falkövekkel, 
lépcsőkövekkel is 

•  Fagy és sóálló
•  Személyautóval terhelhető
•  Három  méretben kapható: 60x40, 

40x40 és 20x 40 cm méretekben
•  Lapvastagság 6 cm 
•  Színek: kevert kagylószín, grafitfehér 
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Leo Colori térkő 8
•  Nagyon jól illik a modern építészethez
•  6 hosszúkás kőforma adja ki a kőszett  

egységét
•  Kombinálható Leo Colori lapokkal, 

falkővel, lépcső és szegély elemekkel 
és más olyan termékkel, amelyekkel  
egy szinkombinációban van

•  Mikrofózolt és egyenes élek
•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető 

kvarc járófelület
•  8 cm kővastagság, kettő 

sorszélességgel
•  Színek: kevert kagyló, grafitfehér

Leo Colori térkő 5 
•  Igényes megjelenésű forma, amely  

kíváló összhatást biztosít
•  Három különböző formában létezik, 

ezzel is könnyítve a lerakást
•  Mikrofózolt, élei egyenesek.
•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető 

kvarc járófelület
•  5 cm kővastagság, 19 cm a kőszélesség
•  Színek: kevert kagyló, grafitfehér
Színben jól kombinálható az alábbi  
termékkel
Leo Colori blokk kő 100x40x14 cm 
méretben 23.104  Ft/db helyett 
csak 17.790 Ft/db
Leo Colori kerti szegélykő 100x5x20 cm 
méretben, élei legömbölyítve  
1.935 Ft/db helyett  
csak 1.490 Ft/db

Leo Colori lap 
•  Járólap, amely mikrofózolt
•  Teraszokra, pihenőkre, kerti utakra  

ajánlott, gyalogos forgalomhoz
•  Szettben kombinálható térkővel, 

falkővel, lépcső és szegélykővel
•  Fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető 

kvarc járófelület
•  60x30 cm,méretben 5 cm 

lapvastagsággal
•  Színek: kevert kagylószín, grafitfehér

kevert kagylószín

grafitfehér

grafitfehér

AKCIÓ
7.597 Ft/m² helyett  

csak 5.850 Ft/m² 

AKCIÓ
11.675 Ft/m² helyett  

csak 8.990 Ft/m² 

AKCIÓ
10.156 Ft/m² helyett  

csak 8.590 Ft/m² 

(1.585 Ft/db) 



5Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

Leo Colori fal/
kerítés 
•  Hosszú formájú elegáns kerítéskő 
•  Minden oldala lehet látszó felület
•  Egy szín együttesben jól kombinálható  

térkővel, lapokkal, lépcsőkkel és  
szegélykövekkel

•  Fagyálló 
•  Színek: kevert kagyló, grafitfehér 

Félkő: 
1.026 Ft/db helyett csak 790 Ft/db 
Kötőkő  
3.104 Ft/db helyett csak 2.390 Ft/db 
Fedlap   
3.234 Ft/db helyett csak 2.490 Ft/db  

grafitfehér

kevert kagyló

kevert kagyló

AKCIÓ
normál kő 

2.065 Ft/db helyett  

csak 1.590 Ft/db 

Leo Colori kerti  
szegélykő 
•  Szegélykő az egyenes szegély 

kialakításhoz
•  Illesztő él és nut kialakítással
•  A  felső része mindkettő oldalon 

lekerített
•  Fagy és sóálló
•  Személyautóval terhelhető
•  Méretei: 100x20x5 cm 
•  Illik  a  Leo Colori színegyütteshez 
•  Színek: grafitfehér, kevert kagyló

AKCIÓ
1.935 Ft/db helyett  

csak 1.490 Ft/db 

AKCIÓ
11.675 Ft/m² helyett  

csak 8.990 Ft/m² 

Escado® 2.0 
•  Teraszok, téli kertek, pergólák 

pihenők, kerti  utak kilakításához, 
gyalogos forgalomra tervezett

•  Nagyon modern összhatást ad a szép  
élképzésével

•  Mind a négy oldalán elmozdulás  
gátlóval kialakított

•  Járólap 60x40 és 40x40 cm 
méretekben

•  Lapvastagság 4 cm 
•  Színek: kevert kagyló, grafitfehér, 

dohánybarna

Medence és lépcsőlap 60x40 cm 
a hosszanti látható oldalon történő  
lekerekítéssel azaz 60 cm oldalán:
csak 12.140 Ft/db
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Via Capo® natúr
•  Az egyenes élek és sarkok kényelmes 

komfortot adnak a gyalogos és autó 
forgalomhoz

•  Sortérkő lerakásra kész kiszerelésben
•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló minden oldala
•  30 év utángyártási garancia
•  Kővastagság: 5 cm 

16 cm kőszélesség
•  Színes: kagylómész iBS, árnyalt pala 

szürke

Via Capo® antik
•  A letört élek természetes 

vonalvezetésű fúgák kialakítását 
teszik lehetővé

•  Lerakásra kész, több méretben
•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló minden oldala
•  Tartós kvarc felsőréteg
•  30 év utángyártási garancia
•  5 cm kővastagság 

16 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész iBS, árnyalt pala  

szürke

Via Capo® 
mikrofózolt
•  Igényes megjelenésű forma, amely  

kíváló összhatást biztosít
•  Mikrofózolt éle van a térkőnek
•  minden oldala só és fagyálló
•  30 év utángyártási garancia
•  Személyautóval terhelhető 
•  5 cm kővastagság  

16 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész iBS, gránitszürke 

árnyalt, szürke 

kagylómész iBS, gránitszürke árnyalt 
7.455 Ft/m² helyett csak 5.740 Ft/m² 

szürke

árnyalt pala szürke

kagylómész iBS

AKCIÓ
8.558Ft/m² helyett  

csak 6.590 Ft/m² 

AKCIÓ
7.455 Ft/m² helyett  

csak 5.740 Ft/m² 

AKCIÓ
szürke 

6.740 Ft/m² helyett  

csak 5.190 Ft/m² 
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Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

Rialta® Grande 
natúr Top 2+
•  Járás és gördülésbarát felület az 

egyenes élek és keskeny fúgatávolság  
miatt

•  Három különböző sorszélességből áll 
a térkő együttes

•  Az 5 cm kővastagságnak  
köszönhetően személyautóval  
terhelhető

•  Minden oldala fagy és sóálló
• Tartós, vízelvezető felső kvarcfelület 
•  Weissenböck garanciával 
•  Kővastagság: 5 cm 
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt

Rialta® Grosso 
mikrofózolt  
Top 2+ 
•  Modern, egyenes vonalú, nagyméretű 

formák
•  Egyenes vonalú mutatós összhatás 

érhető el a térkősorok lerakásával
•  Minden oldal fagy és sóálló
•  Személyautóval terhelhető
•  Víztaszító, tartós felső kvarcfelület
•  30 év utángyártási garancia
•  Weissenböck minőségi garancia
•  5 cm kővastagság, 

18,7 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész, gránitszürke 

árnyalt

Rialta® natúr  
Top 2+
•  Járás és gördülésbarát felület az 

egyenes élek és keskeny fúgatávolság 
miatt

•  Tíz különböző méretben kapható 
segítve a szabad és kreativ lerakást

•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Hosszú életű, viztaszító kvarckő  

felület 
•  Weissenböck minőségi garanciával
•  5 cm kővastagság 

15,6 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, 

homokkő, színes márvány, jávabarna 

gránitszürke árnyalt

jávabarna

szürke árnyalt

AKCIÓ
8.259 Ft/m² helyett  

csak 6.171 Ft/m² 

AKCIÓ
8.259 Ft/m² helyett  

csak 6.171 Ft/m² 

AKCIÓ
8.259 Ft/m² helyett  

csak 6.171 Ft/m² 
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Tegula® natúr
•  Modern nagy méretű lap térkő, ötb 

különböző méretben
•  Egyenes élek, a legmagasabb 

kényelem adja a járó és gördülő  
felülethez

•  Hosszú élettartamú és vízelvezető 
kvarc árófelület

•  Teherautóval terhelhető
•   Hosszú élettartamú és vízelvezető 

kvarc járófelület
•  30 év utángyártási garancia
•  Kővastagság: 8 cm 
•  Színek: gránitszürke árnyalt, 

kagylómész

Rialta® Grosso 
natúr, Top 2+
•  Modern sortérkő
•  A  keskeny fúgaméretnek köszönhetően  

kellemesen gördülélékeny a lábnak és 
keréknek egyaránt

•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Az 5 cm vastagságnak köszönhetően 

könnyen lerakható a térkő
•  Körülbelül 20% nagyobb kőméretek a  

Rialta natur kövekhez hasonlítva
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc 

árófelület
•  30 év utángyártási garancia 
•  Weissenböck minőségi garancia
•  Színek:  kagylómész gránitszürke 

árnyalt, szavanna, jávabarna

Pisa® mikrofózolt
•  Kombi térkő 3 különböző méretben
•  Mikrofózolt egyenes élek és sarkok
•  Fagy és sóálló minden oldala
•  teherautóval terhelhető
•  5 cm kővastagság 

19 cm kőszélesség
•  Színek: beigenarancs satírozott, 

gyöngyszürke satírozott

beigenarancs satírozott

gránitszürke árnyalt

szavanna

AKCIÓ
8.259 Ft/m² helyett  

csak 6.171 Ft/m² 

AKCIÓ
10.636 Ft/m² helyett  

csak 8.190 Ft/m² 

AKCIÓ
7.519 Ft/m² helyett  

csak 5.790 Ft/m² 



9Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

gránitszürke árnyalt

gyöngyszürke-satírozott

kagylómész iBS

AKCIÓ
8.299 Ft/m² helyett  

csak 6.390 Ft/m² 

AKCIÓ
10.377 Ft/m² helyett  

csak 7.990 Ft/m² 

AKCIÓ
10.377 Ft/m² helyett  

csak 7.990 Ft/m² 

Riemchen térkő
•  Térkő rusztikus felülettel, 

mediterrán hatást kölcsönözve a 
ház környezetének

•  Különböző lerakási lehetőségek 
kerti utak és bejáratok egyedi 
kialakításához

•  A szabálytalanul letört élek antik  
hatást kölcsönöznek

•  Teherautóval terhelhető
•  Weissenböck minőségi garancia
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  20,5 x 6,5 cm, 8 cm vastag
•  Színek: kagylómész IBS, 

gránitszürke árnyalt

Arena antik
•   Térkő különböző, méretekben, valódi 

hatású kő megjelenéssel hatásban 
egy teljes szettben

•  A véletlenszerűen letört élek egy 
karakteres megjelenést adnak a 
kőnek

•  Az esővíz gyorsan elfolyik a fúgák 
között

•  Ajánlott teraszok, télikertek, erkélyek 
burkolására

•  Lerakása egyenes vonalban és 
körkörösen egyaránt lehetséges

•  Teherautóval terhelhető
•  Weissenböck minőségi garanciával
•  Kővastagság 8 cm 
•  Színek: kagylómész, szürkeárnyalt, 

kagylómész iBS

Pisa antik
•  Utak, teraszok, garázsbejárók és  

parkolók kialakításához
•  Antik térkő természetes kőhatással 

letört élekkel és sarkokkal
•  Kombikő 3 különböző formában egy 

szettben
•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  5 cm kőmagasság,  

19 cm kőszélesség
•  Színek: beigenarancs-satírozott, 

gyöngyszürke-satírozott
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Carma Yorkstone
•  Egyedi természetes környezetet 

teremt,köszönhetően a különleges 
felületnek és éleknek

•  Mélyimpregnálással készült
•  Ajánlott kerti utak, teraszok lépcső 

felületek kialakításához, gyalogos  
forgalomra tervezett, kül és beltéren 
egyaránt

•  Két méretben kapható: 60x45 és 
45x45 cm

•  Lapvastagság 3,2-4,8 cm
•  Színe: strandsárga 

strandsárga

elefántcsont

opálfehér

AKCIÓ
9.468 Ft/m² helyett  

csak 7.290 Ft/m² 

AKCIÓ
16.223 Ft/m² helyett  

csak 14.987 Ft/m² 

Carma® Classic
•  Egyedi kialakítású, különleges szép 

felület lap
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Keri utakhoz, teraszokhoz, gyalogos 

forgalomhoz tervezett
•  A mélyimpregnálásnak köszönhetően
•  Könnyen tisztitható, és 30 órán belül  

könnyeden letörölhető róla a zsír és 
olaj szennyeződés

•  Négy különböző formában kapható: 
68x45,5, 45,5x45,5, 45,5x22,5 és 
2,5x22,5 cm

•  Lapvastagság 3,8-4,5 cm
•  Szín: elefántcsont
 
Medence és lépcső lapok
33,5x33,5 cm  méretben  
csak 3.817 Ft/db 

City Line
•  Modern megjelenést ad a ház 

környezetének,akár teraszról vagy 
kerti utakról van szó, személyautóval 
terhelhető

•  Kombitérkő exklusiív megjelenéssel, 
vízelvezető felülettel

•  Impregnálással
•  Három különböző forma egy szettben, a 

gyors lerakást is segítve
•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  20 cm sorszélesség egyenes vonalú  

lerakás esetén
•  6 cm kővastagság
•  Színek: selyemszürke; opálfehér

AJÁNLATOK

csak 20.663 Ft/m² 



11Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

Scalina® 
•  Nagyméretű teraszlap elegáns 

megjelenéssel
•  Finom kidolgozású, impregnált 

felületettel kialakítva
•  Az élek és szegélyek is pontosan 

kidolgozottak
•  Modern megjelenést ad a ház körüli  

összképnek
•  Négy méretben kapható: 100x40, 

80x40, 60x40, 40x40 cm
•  Lapvastagság 4 cm 
•  Színek: antracit, világosszürke, 

gyöngy, camel

Medence és  lépcsőlapok 60x40 cm 
A hosszanti oldalán látható 
lekerekítéssel, azaz 60 cm oldalán:
csak 19.012 Ft/db

Scalina® Baco 
•  Modern hosszú formájú teraszlap
•  Természetes, matt teljesen eredeti  

kőhatású felülettel kialakítva, ami nem 
fénylik

•  Értékes természetes anyagokból  
kialakítva (kvarc, márvány, bazalt)

•  Kíváló viztaszító felülettel kialakítva,  
ezzel is megakadályozva, hogyviz  
szívárogjon át rajta

•  Finoman kidolgozott a felülete
•  Méretei:80x40 und 60x40 cm
•  Lapvastagság: 4 cm 
•  Színek: antrazit, világoszürke, 

gyöngyszürke, bazaltszürke, 
világosbarna, szürke

camel

szürke

ezüst

AKCIÓ
19.297 Ft/m² helyett  

csak 17.290 Ft/m² 

AKCIÓ
18.718 Ft/m² helyett  

csak 16.790 Ft/m² 

AKCIÓ
12.974 Ft/m² helyett  

csak 9.990 Ft/m² 

(1.638 Ft/db) 

Primavera 
impregnálás nélkül
•  Járólapok, klasszikus, időtálló Design 

kivitelben
•  Teraszok, kerti  tak, pihenőhelyek 

kialakításához, gyalogos Forgalomra 
tervezett

•  Letisztult finom felület
•  Impregnálás nélkül
•  Fagy és sóálló
•  40x40 cm lapméret,  

lapvastagság: 3,5  cm
•  Színek: beigesárga, rosso fekete, 

ezüst, fehérbeige
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Sereno 
•  Mindig divatos, klasszikus forma
•  Elegáns hosszanti forma, impregnált 

felülettel
•  Ajánlott teraszok és kerti utak 

kialakításához, gyalogos forgalomra
•  Teljesen sima és egyenletes felületet  

biztosít
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Lapméret: 60x30 cm
• Lapvastagság: 3,5 cm
•  Színek: szürke, ezüst

Style 
•  Erőteljes optikai hatás a strukturált  

felületnek köszönhetően
•  Ajánlott teraszok és kerti utak  

kialakításához, gyalogos forgalomra
•  Sima felületű lap
•  Impregnálással készült
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Lap mérete: 60x40cm 

Lapvastagság 3,8 cm
•  Színek: Krémfehér, világosszürke,  

gránitszürke árnyalt

Primavera 
impregnálással 
•  Gyalogos forgalomra készült, 

klasszikus, mindig divatos lap.
•  Különösen teraszokra ajánlott
•  Teljesen sima és egyenletes felületet 

biztosít
•  Impregnálással készült.
•  Fagy és sóálló minden oldala
•  Lapméret: 60x40 cm
•  Lapvastagság: 3,5 cm
•  Színek: beigesárga, rosso fekete, 

világos szürke, fehérbeige

ezüst

rosso fekete

világosszürke

AKCIÓ
14.662 Ft/m² helyett  

csak 11.290 Ft/m² 

(2.767 Ft/db) 

AKCIÓ
15.571 Ft/m² helyett  

csak 11.990 Ft/m² 

(2.212 Ft/db) 

AKCIÓ
17.519 Ft/m² helyett  

csak 13.490 Ft/m² 

(3.306 Ft/db) 



13Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

Carma® Geo
•  Finoman kialakított felület  és tiszta 

geometriai forma
•  A mélyimpregnálásnak köszönhetően 

könnyen tisztitható és 30 órán belül  
könnyeden letörölhető róla a zsír és 
olaj  szennyeződés

•  Kettő nagy és hosszú formában 
kapható: 68,5x22,5 cm és 91,5x45,5 
cm méretekben

•  Lapvastagság, kb. 4,8-5,5 cm
•  Színek: ezüstszürke, elefántcsont

Carma® Diele
•  A texturának köszönhetően mezítláb is 

nagyon kényelmes rajta járni
•  A fapadló optimális alternatívája
•  Nincs beszürkülés, vetemedés és 

szálkásodás
•  Nincs költséges aláépítés,nincs 

utólagos olajozás és nem éghető
•  A mélyimpregnálásnak köszönhetően 

könnyen tisztitható és 30 órán belül  
könnyeden letörölhető róla a zsír és  
olaj  szennyeződés

•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Teraszlapok méretei: 99,5x19,8 cm,  

kb. 4,3-5,0 cm vastag 
•  Színek: ezüstszürke, elefántcsont 

Carma® Nobile
•  Az enyhén lekerekített élek egy  

egyedi  fúgafelület kialakítását teszik 
lehetővé

•  Időtálló homokkő struktúra 
•  A mélyimpregnálásnak köszönhetően 

könnyen tisztitható és 30 órán belül  
könnyeden letörölhető róla a zsír és  
olaj szennyeződés

•  Négy különböző méretben kapható  
(68x45, 45x45, 45x22 és 22x22 cm), 
kb. 3,8-4,5 cm vastag

•  Színek: ezüstszürke, aranysárga, 
strandsárga, elefantcsont

Lépcső és medencelapok
33,3x33,5 cm méretben 
csak 3.817 ft/ db  

elefántcsont

strandsárga

ezüstszürke

AKCIÓ
20.663 Ft/m² helyett  

csak 19.088 Ft/m² 

 

AKCIÓ
20.663 Ft/m² helyett  

csak 19.088 Ft/m² 

 

AJÁNLATOK

csak 28.444 Ft/m² 

(5.689 Ft/db)
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FSZ-Platte
•  Fagyálló, minőségi porcelanlap, amely 

kíváló összhatást sugároz
•  Ajánlott teraszok, járdák 

kialakításához, csak 
gyalogosforgalomra ajánlott

•  Teraszok felületének kialakításához,  
urkolásához kifejezetten ajánlott

•  A vízfelvevő képessége minimális, 
0,1 %, kíválóan formatartó nincs 
foltosodás és fagyálló

•  Kémiai hatásnak is ellenáll, az alábbi 
norma szerint: EN ISO 10545-13

•  1 Lapméret 19,4 x 59,6 cm, vastagság 
2 cm 

•  Színek: aranybeige, márványszürke, 
antracitvilágosszürke

FSZ-Diele 
•  A lap fa hatású és mintázatával, 

felületi kialaításával is ezt erősíti
•  Alkalmas teraszok, téli kertek, 

kerti  utak  kialakításához, kül és 
beltáren  egyaránt használható, 
gyalogos  forgalomra tervezett

•  Nem kell olajjal kezelni, nincs 
algaképződés, nem szálkásodik, 
nem hasad

•  Forma és színtartó
•  Ellenálló bizonyos kémiai  

hatásokkal szemben EN ISO 
10545-13

•  Lapméret: 119,6x29 cm 
  Lapvastagság: 2 cm
•  Színek: fehérszürke, sötétbarna

sötétbarna

aranybeige 

Carma® Tin
•  Járólapok, időtlen szépségű travertina 

felülettel
•  Finom kidolgozott felület és egyenes 

élek
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  A mélyimpregnálásnak köszönhetően  

könnyen tisztitható és 30 órán belül 
eltüntethető a  felületéről az odakerült  
zsír és olajfolt

•  Négy méretben (68,5x45,5, 45,5x45,5, 
45,5x22,5 és 22,5x22,5 cm) több féle 
lerakási lehetőség

•  Lapvastagság 3,8-4,5 cm
•  Szín: elefántcsont 

Hozzá kapcsolodó termék
medence és lépcsőlap
csak 3.817 Ft/db elefántcsont

AJÁNLATOK

csak 32.484 Ft/m² 

AJÁNLATOK

csak 33.122 Ft/m² 

AKCIÓ
20.663 Ft/m² helyett  

csak 19.088 Ft/m² 
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Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

Törpekanál 
•  A föld a törpekanálban marad 

garanciát adunk a termékhez
•  Növénybarát mint egy cserépedény
•  Az alján van egy lyuk kialakítás is
•  11 kg a legkönnyebb törpekanál egész  

Ausztriában. Vásárlónak is könnyű a 
lerakása

•  Természetesen lekerekített a formája 
•  Megakadályozza a föld kifolyását
•  Színek: sziklaszürke, földbarna, 

napsárga kagylómész, jávabarna

napsárga

AKCIÓ
18.558 Ft/m² helyett  

csak 14.290 Ft/m² 

(2.637 Ft/db) 

AJÁNLATOK

csak 18.321 Ft/m² 

AKCIÓ
1.449 Ft/db helyett  

csak 1.112 Ft/db 

Linear
•  Teraszok télikertek, erkélyek és kerti 

utak kialakításához ajánlott, gyalogos 
forgalomra tervezett

•  Lapok természetes hatású felülettel, 
természetes kőből készült

•  Gyári impregnálással készült, 
megkönnyítve a tisztítását

•  Fagy és sóálló
•  Méretek: 60x40 és 50x50 cm
• Lapvastagság: 3,5 cm
•  Színek: bazalt és világos gránit

Struktur 
•  Stilusos, elegáns lap strukturált  

felülettel
•  Kidolgozott, sima felület
•  Az impregnálás a könnyű tisztítást  

teszi lehetővé
•  Fagy és sóálló 
•  Teraszok és kerti utak gyalogos 

forgalmához ajánlott
•  Lapvastagság: 3,8 cm
•  Színek: krémfehér, világoszürke, 

naturfehér 

világos gránit

naturfehér
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ezüstszürke

gabonasárga

umbra

AKCIÓ
20.577 Ft/m² helyett  

csak 17.609 Ft/m²  

(8.466 Ft/db)

Hüttenbrett
•  Nagyformátumú, fa hatású járólap 

121,2x39,5 cm méretben, csak  
4,3 cm vastag

• Teraszokra, télikertekbe, erkélyekre, 
lépcsőlapnak egyaránt alkalmas

• Pala mentes
• Nem éghető anyagból készült 
• Illatmentes anyag, nem nedvesség 

érzékeny
• Formatartó anyag és felület, egyáltalán 

nem deformálódik
• Mélyimpregnálással készült
• 30 órán belül garantáltan eltüntethetők 

az olaj és zsír foltok
• Kötésben és kötés nélkül is lerakhatjuk 

mint járófelületet
• Szín: umbra

Arenito 
•  Nagyméretű lap 121,2x39,5 cm,  

csak 4,3 cm vastag 
• A felülete rétegelt pala hatású
• Kellemes hőmérsékletű a lábnak  

még kánikulában is
• Teljesen bőrbarát a lap felülete és  

a szegélye
• Délies hatású és hangulatú járólap
• Mélyimpregnálással
• 30 órán belül garantáltan eltüntethetők az 

olaj és zsír foltok
•  Színek: ezüstszürke, gabonasárga

Plano
•  Agyformátumú lapok,  

121,2x39,5 cm, csak 4,3 cm vastag
• Időtlen, mindig elegáns forma
• Tökéletesen illik a jelen építészeti 

stílusához
• Sik felületű, könnyen lefolyik róla  

a víz, tisztítása könnyű
• Mély impregnált
• 30 órán belül garantáltan eltüntethetők 

az olaj és zsír foltok 
• Szín: ezüstszürke

AKCIÓ
20.577 Ft/m² helyett  

csak 17.609 Ft/m²  

(8.466 Ft/db)

AKCIÓ
20.577 Ft/m² helyett  

csak 17.609 Ft/m²  

(8.466 Ft/db)
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Rivallo 
•  Kerítésrendszer különleges Design, 

igényes kialakított látszóbeton 
felülettel

•  Hozzá illő fedlap kövekkel, 
amelyeknek mindenn oldala finoman 
kidolgozott

•  A fedlapkövek vízelvezető vágással 
vannak gyártva

•  Fagyálló
•  Színek: világos beige, közép szürke

Oszlopkő: 
1.792 Ft/db helyett csak 1.380 Ft/db
Fedlapkő:  
2.506 Ft/db helyett csak 1.930 Ft/db

Tegula® Mauer 
natúr
•  Nagyon jól kialakítható belőle fal, és 

járófelület, magas ágyás, elválasztó fal
•  Egyenes élekkel és szabályos 

sarkokkal kialakított
•  Tökélesen illik a Rialta natúr kövekhez
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Színek: Kötőkő kagylómész, 

gránitszürke árnyalt; Univerzáliskő 
kagylómész és szürkeárnyalt 
színekben

Kötőkő: 
1.684 ft/db helyett csak 1.369 Ft/db 

Bayfield®

•  Támfalkő, három méretben,  
3,15 méter magasságig építhető

•  Terméskő hatású felület tört  
szélekkel

•  Fagyálló
•  Színek: beigebarna, szürke antracit

Sarok és zárókő 
5.009 Ft /db helyett csak 4.038 Ft/db
Fedlapkő 
3.188 Ft /db helyett csak 2.557 Ft/db

közép szürke

gránitszürke árnyalt és gránitszürke

beigebarna
Az akciós árak 2019.05.01- 11.30.ig érvényesek.  
A feltüntett árak ajánlott irányárak, amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

AKCIÓ
univerzális kő 

563 Ft/db helyett  

csak 457 Ft/db 

AKCIÓ
kerítés kő 

1.532 Ft/db helyett  

csak 1.180 Ft/db 

AKCIÓ
3.978 Ft/db helyett  

csak 3.199 Ft/db 
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Portofino  
•  Antik falkő, pattintott élekkel 
•  Kettő falkő szett mind a 3 forma 14 cm  

szélességgel, 7 cm vastag
•  A hozzá illiő fedlap 3 méretben, szettben 

kapható
•  Fagyálló
•  Színek: melírozott antracit, kagylóhomok, 

agyag szinű 

Portofino 7 cm 
4.323 Ft/szett helyett csak 3.329 Ft/szett 
Portofino 14 cm 
8.648 Ft/szett helyett csak 6.659 Ft/szett
Fedlap 
6.921 Ft/szett helyett  csak 5.329 Ft/szett

melírozott antracit

tört fehér

Maclit fal/kerítés 
•  Falkő, aminek több oldala is 

használható
•  Kialakítható belőle kerti fal, egyéb 

védőfal
•  Fagyálló
•  Hozá illő fedlap méret 47x27x5-5,5 cm
•  Normál kő: 40x20 cm 

Félkő: 20x20cm  
Kőmagasság 18 cm

•  Farben: tört fehér, tört szürke

Félkő   
1.344 Ft/db helyett csak 1.035 Ft/db 
Fedlap 
1.503 Ft/db helyett csak 1.157 Ft/db

szavanna

AKCIÓ
normál kő 

1.387 Ft/db helyett  

csak 1.026 Ft/db 

AKCIÓ
normál kő 

2.455 Ft/db helyett  

csak 1.890 Ft/db 

AKCIÓ
falkő szett 

77.909 Ft/m² helyett  

csak 59.990 Ft/m² 

Tegula® fal antik
•  Antik falkő nyolc színben
•  Ajánlott fal. lépcső, kerítés, szegély, 

kialakításhoz
•  Egyenes és íves kivitelben
•  Fagy és sóálló minden oldala
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, 

tejeskávé, homokkő, toskana (csak  
univerzális kőben) patinazöld,  
jávabarna, szavanna

Univerzális kő   
693 Ft/db helyett csak 519 Ft/db 
Kötő vagy lyukaskő 
2.062 Ft/db helyett csak 1.546 Ft/db



19

Fokozatosan a Weissenböck csúcsminősége felé

Top 1+ minőség 
Kiváló minőség

Top 2+ minőség Top 3+ minőség
Legkíválóbb minőség

A Weissenböck a TOP 3 termé-
keknek 25%-kal nagyobb ter-
helhetőséget is biztosít. A ter-
mékek megfelelnek az ÖNORM 
nak is természetesen, lásd az 
éves árkatalógus 39 oldal.

Az ÖNORM B3258 pedig 3,6 
MPa nyomás alatt tesztelt 
köveket minősít,ami az alak-
változás tesztre vonatkozik, 
az 5,0 MPa nyomás pedig a 
hajlíthatóságot teszteli.

A betontermékeknek az európai 
minőségi alapnormáknak meg 
kell felelni, ez a ÖNORMEN 
EN 1338 EN 1339 és 1340  
szabályok, előírások. Ezek 
betartását CE előírás is sza-
bályozza. Ez igazolja, hogy a 
felhasználása a terméknek az 
érvényes normáknak megfelel. 
Csak a Weissenböck cég kínál-
ja azt a többlet garanciát, ami 
magasan az átlag feletti minő-
séget kínál. 
A Weissenböck garantálja: 
hogy, ez a minőségi garancia 
minden magas színvonalú elvá- 
rásnak megfelel, amennyiben 
nem biztosítaná a termék, ak-
kor pénzvisszafizetési garancia 
érvényes, a teljes vételárat visz-
szafizetjük.
Kérem hívja az alábbi telefon-
számot 06-30-677-8387

A kövek magas ellenál-
lást tanúsítanak magas 
fokú mechanikai behatás 
ellen CE/ÖNORM.

1000 gr/m² anyagvesz- 
teséget enged a norma 
28 fagyás és olvadás 
után, 3% sós oldattal 
tesztelve.

A homok tartalmaz fa-
gyásra is érzékeny al-
kotó elemeket.

A térkövek és lapok a 
az ÖNORM nak megfe-
lelnek, az előírt fagy és 
sóálló követelményeknek 
is egyaránt.

Weissenböck garantálja minden 
top 3 termékre a kb. 17% keve-
sebb letörést, szélek lepattaná-
sát, mint a mit az érvényes CE/
ÖNORM előír. A kövek tovább 
maradnak szépek, lásd az 59. 
oldalon, www.kovek.hu oldalon  
is talál erről tájékoztatást.

A Weissenböck garantálja, hogy minden Top 2 és Top 3 minősítésű kő-
nek csak 100 gr/m2 anyagvesztesége van, ami 90% kevesebb,mint amit a 
mindenkori norma előír. Erről részletesen az 59. oldalon olvashat. Dönt-
se el Ön saját magának, hogy mi a fontos. A Weissenböck kövek és lapok 
Önnek egy nagyon magas színvonalú járófelülettel kialakított termékek. 
• Ezért is kevés szennyeződés és víz tud a felületbe bejutni. 
• Így a felület sokkal ellenállób lesz. 
• A térkövek tovább maradnak tiszták és a színek pedig megőrzik erede- 
 tiségüket.

A Weissenböck csak is minőségi alapanyagokat használ a gyártás során, kíváló minőségű kvar-
cho- mokot, lásd az éves árkatalógus 39. oldal leírását is. Ön döntse el, hogy a Weissenböck kínált  
tiszta felület fontos -e! 
• A kövek felülete tömör és tartósan finom marad. 
• Ez által a betontermék tartósabb és ellenállóbb marad. 
• A színek tovább tartják meg az eredetiségüket és a sózás behatásával szemben is sokkal ellenál- 
 lóbbak lesznek. 

A Weissenböck cég garantál egy termék minden oldalára egy fagy és sóállóságot, 3% sóoldattal 
szemben, teljesen ellenállóvá téve az anyagot. Részletek az éves árkatalógus 39. oldalán olvashatók. 
Igy Ön is el tudja dönteni, hogy a teljes körű sózással és fagyással szembeni védelem fontos-e Önnek!
• A teljes kő ép marad akkor is, ha sóolvadék az illesztékeknél akő oldalát támadja meg.
• A káros anyag kibocsájtás (CO2) szint is alacsonyabb marad, mint más térkövek gyártása esetén, így  
 a környezetet védi jobban a gyártó, a vásárlással pedig a vevő is.
• Költségkímélő megoldást kínálunk, mert későbbi térkő idő előtti cseréjének költsége nem terheli, ha  
 a mi termékünket fogja választani.

Rialta antik Top 2+

Rialta Grande antik Top 2+

Rialta natúr Top 2+

Rialta Grande natúr Top 2+

Rialta Grosso natúr Top 2+

Rialta Grosso mikrofózolt  Top 2+

Rialta antik Top 1+

Rialta Grande antik Top 1+

Rialta natúr Top 1+

Rialta Grande natúr Top 1+

Rialta Grosso natúr Top 1+

Rialta Grosso mikrofózolt  Top 1+

Rialta szemcsés 
Rialta Grosso szemcsés 
Tegula térkő szemcsés 

Via Capo antik
Via Capo natúr

Via Capo mikrofózolt

WEISSENBÖCK MINŐSÉG GARANCIAINFO:

CE/ÖNORM

Arena antik 
Behaton

Carre 
Fúgakő

Gyeprácskő 
Rialta antik Top 3+

Rialta Grande antik Top 3+

Rialta natúr Top 3+

Rialta Grande natúr Top 3+

Rialta Grosso natúr Top 3+

Rialta Grosso mikrofózolt  Top 3+

Riemchen térkő 
Tegula térkő natúr

Minél magasabbak az Ön 
igényei, annál magasabb 
minőséget válasszon!



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

Alkossa meg álmai kertjét, azt a 
kellemes helyet, ahol vendégei  

is szívesen tartózkodnak hosszabb 
ideig, és ahol mindenki a legszebb 
formában tapasztalja meg a termé-

szetet!

Weissenböck kövek  
a természetnek


