
négyzetméterenként csak 

10.690,–
Sigma Szalagkő
bazalt árnyalt  
12.607 Ft/m2 helyett

darabja csak 

2.590,–
Momento Falazóblokk
60 x 24 x 7,5 cm
3.373,– Ft/db helyett

TAVASZI AKCIÓ
ÉS ÚJDONSÁGOK

F R I E D L  T É R K Ő
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+36-30-519-3373 ÉS +36-70-431-3799 
IRODA@FRIEDLTERKO.HU ÉS PROJEKT@FRIEDLTERKO.HU 
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Ajánlott fogyasztói árak, Áfá-val együtt. Weppersdorfi telephelyi árak, érvényesek 2020 július 31-ig. Egész és fél raklapok kiszerelési felár nélkül. 
Azokról a termékeinkről, amelyeknél egyedi mennyiség esetén kiszerelési átalányt számolunk fel, szakkereskedőinknél tájékozódhat.
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Spot Tipegőkő
Spot Tipegőkő – Az unalom a múlté: a Spot tipegőkő 
Ø 40 x 5 cm-es és Ø 60 x 5 cm-es méretben, az egymással 
jól harmonizáló mák, taupe, vanília, kvarcit, karamell, dió, 
köd és kavics színekben kapható. Ezzel tökéletesen illik a 
LIV29 és Parello29 lapokhoz, és minden kertet izgalmas 
geometrikus látványelemmel gazdagít.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagy- és sóálló – Olvasztósó 
használata nem ajánlott

Ø 40 – 8.391,– Ft/db helyett  7.160,– Ft/db

Ø 60 – 18.510,– Ft/db helyett  15.740,– Ft/db

sigma szalagkő bazalt árnyalt

spot Tipegőkő Ø 40 x 5 cm-es es Ø 60 x 5 cm-es kavics

Sigma Szalagkő
Sigma Szalagkő – Az éltörés nélküli Sigma szalagkő 
tetszetős, 23,8 x 7,8 x 8 cm-es méretben készül. Bazalt 
árnyalt és gránitszürke árnyalt színben kapható, és 
minden garázsbehajtó útnak modern optikát kölcsönöz.

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherszállításra 7,5 t-ig

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

12.607,– Ft/m2 helyett  10.690,– Ft/m2

ÚJ

ÚJ
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Ajánlott fogyasztói árak, Áfá-val együtt. Weppersdorfi telephelyi árak, érvényesek 2020 július 31-ig. Egész és fél raklapok kiszerelési felár nélkül. 
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Versus & Versus Plus – A Versus & Versus Plus lapok felüle-
tének különleges látványa a természetes kotakőét idézi, egy-
úttal a nagy teljesítményű betonkő tulajdonságaival rendelke-
zik, így színtartó és fagyálló. 

A teraszlapok 39,5 x 39,5 x 3,5 cm-es, 59,5 x 39,5 x 3,5 cm-es, 
59,5 x 59,5 x 3,5 cm-es és 79,5 x 59,5 x 3,5 cm-es méretben 
kaphatók.

A Versus lapok kavics árnyalt, kvarcit árnyalt, taupe árnyalt és 
vanília árnyalt színben kaphatók. 

A Versus Plus lapok azonosak a a Versus lapokkal, de szemcse-
szórtak, gyémántcsiszoltak, és  DUOPROTECT DP30 -al im-
pregnáltak. A felületkezelésnek köszönhetően láthatóvá válik a 
természetes szemcsézet. A Versus Plus lapok kavics, kvarcit, 
taupe és vanília színben kaphatók.

Versus & Versus Plus
ÚJ

DO
N

SÁ
GA

IN
K 

20
20

Spot Tipegőkő – Az unalom a múlté: a Spot tipegőkő  
Ø 40 x 5 cm-es és Ø 60 x 5 cm-es méretben, az egymással 
jól harmonizáló mák, taupe, vanília, kvarcit, karamell, dió, 
köd és kavics színekben kapható. Ezzel tökéletesen illik a 
LIV29 és Parello29 lapokhoz, és minden kertet izgalmas 
geometrikus látványelemmel gazdagít.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagy- és sóálló – Olvasztósó  
használata nem ajánlott

 
Ø 40 – 8.391,– Ft/db helyett  7.160,– Ft/db

  
Ø 60 – 18.510,– Ft/db helyett  15.740,– Ft/db

Versus vanília árnyalt

ÚJ

ÚJ
A lapokhoz lábazati kövek is kaphatók.

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

Minőségi kritériumok: fagyálló (Versus-nál), fagy- és sóálló –  
Olvasztósó használata nem ajánlott (Versus Plus-nál)

Versus lapok  
21.040,– Ft/m2 helyett  17.950,– Ft/m2

Versus Plus lapok  
25.256,– Ft/m2 helyett  21.540,– Ft/m2

Szállítható 2020 2. negyedévtől
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Tiszta levegő & tiszta kövek  
reduNOx eljárással
Levegőtisztítás térkövekkel
A reduNOx eljárással olyan megoldást kínálunk, amely térköveinket 
képessé teszi a levegőt szennyező károsanyagok lebontására.  A re-
duNOx bámulatos mellékhatása: az így gyártott kövek szennytaszí-
tók és öntisztítók.
A nitrogénoxidok (NOX) fosszilis tüzelőanyagok, így a szén és olaj 
elégetésekor keletkeznek, és rontják a levegő minőségét. Az ember 
számára főleg a nitrogéndioxid (NO2) káros, amely megtámadja a 
lég utakat. A reduNOx segíti e károsanyagok lebomlását, és gyorsítja 
a nitrogénoxidok természetes átalakulását nitráttá.
Az eljárás elve egyszerű: a betonkőhöz titándioxidot keverünk, amely 
a napsugarak hatására nitráttá alakítja át a kőfelület közelében talál-

A titándioxid (TiO2) a napfény segítségével nitráttá (NO3-) alakítja át a 
nitrogénoxidokat (NOx).

Az esővíz elszállítja a nitrátot (NO3-) a felületről. A nitrát a növényeknek 
tápanyagként szolgál.

ható nitrogénoxidokat, köztük az egészségre káros NO2-t. Ezt a fo-
lyamatot fotokatalízisnek nevezik.
A következő eső, kondenzvíz vagy tisztítóvíz elszállítja a vízben köny-
nyen oldódó nitrátot, amelyet aztán a talajban lévő mikroorganizmu-
sok lebontanak. A csatornába, a pázsitra vagy virágágyásainkba így 
már csak aggálytalan mennyiségű nitrát juthat.
A titánoxid sokoldalúan használt anyag, fehér pigmentként a színe-
zékek minden fajtájában, műanyagokban, napvédő szerekben, vala-
mint kozmetikumokban és gyógyszerekben is megtalálható.
Cégünk elismert beszállítókkal dolgozik, akik sok éven át tesztelték 
az eljárást.

Gondolta volna, hogy garázsbehajtója megfelelő burkolatával is 
hozzájárulhat az egészséghez és környezetünk védelméhez?
A Friedl kövek fotokatalitikus hatását a hannoveri Institut für Tech-
nische Chemie D-TOX igazolta: laboratóriumi feltételek között 20,04 
mg NO/m2h lebomlási arányt sikerült elérni, ami a megvizsgált kö-
vek kiváló aktivitását tanúsítja a gázfázisú fotokatalitikus lebomlás 
elősegítésében.
A reduNOx teljes napsugárzás mellett fejti ki a legjobb hatást, de a 
fotokatalízis – és ezzel a károsanyag-lebontás és az öntisztító ha-
tás – már szórt fénynél is beindul.
A titánoxid hatása a kő egész élettartamán át megmarad, vagyis 
nem épül le.

A reduNOx előnyei
● lebontja a nitrogénoxidokat
● meggátolja az alga- és gombaképződést
● lebontja a szerves anyagokat, így az ételmaradékokat, olajt, zsírt, 

mohát, algákat

A titándioxid (TiO2) a napfény segítségével nitráttá (NO3-) alakítja át 
a nitrogénoxidokat (NOX).
Az esővíz elszállítja a nitrátot (NO3-) a felületről. Nem szabadul fel 
több nitrát, mint a NOX természetes lebomlása során. A nitrát a nö-
vényeknek tápanyagként szolgál.
Az innovatív eljárást egyelőre jégszürke árnyalt Arret B20 VG4 kombi-
térkövünknél kínáljuk, lásd a következő oldalt. Igény esetén, felár elle-
nében azonban az Ön által kívánt térkövet is elláthatjuk reduNOx tech-
nológiával. A kövek színe reduNOx-eljárással is változatlan marad.

Ammenyiben további kérdései vannak a reduNOx-ról, szívesen 
adunk tanácsot  Önnek: Tel: +36 30 519 3373 és +36 70 431 3799
e-mail: iroda@friedlterko.hu és projekt@friedlterko.hu
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Arret B20 VG4 Kombitérkő reduNOx
Arret B20 VG4 Kombitérkő reduNOx: az innovatív eljárással gyár-
tott modern kombitérkő segíti a nitrogénoxidok lebomlását, és 
ezáltal javítja a levegő minőségét. Jégszürke árnyalt színben kap-
ható, és amellett, hogy intelligens hozzájárulás környezetünk vé-
delméhez, a személyautóval is terhelhető felületeknek divatos és 
attraktív látványt kölcsönöz.

6 cm, elmozdulásvédelemmel (VG4), 4 féle méretben vegyesen, 
20 cm-es sorszélességgel.

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, foko-
zottan kopásálló

15.728,– Ft/m2 helyett  12.900,– Ft/m2

arret B20 VG4 Kombitérkő redunOx jégszürke árnyalt

A reduNOx öntisztító hatású: 

a napsugarak hatására szuper-

hidrofil felület képződik, azaz 

a víz és harmat egyenletesen 

terjed szét a térkő felületén, 

és alámossa a szennyeződést. 

A következő csapadék lemos-

sa a szennyeződések marad-

ványait. Hagyományos térkö-

veken a vízcseppek megtart -

ják formájukat.

ÚJ

redu
NOx

redu
NOx
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A Friedl Steinwerke kertálmokat valósít meg – olyan kövekből épített teraszokkal, 
utakkal és terekkel, amelyek egyesítik magukban a minőséget és a szépséget. A 
Friedl kövei ennek érdekében a legjobb anyagokból, a legkorszerűbb eljárásokkal 
készülnek.

A jó dizájnhoz szív kell.

A minőség
a fejben

születik.

Amiért a mi köveink különlegesek
Magánkertekben, házak és garázsok előtt, köztereken, óvodákban és iskolákban, 
bevásárlóközpontokban és irodaépületekben – Ön is nap mint nap találkozhat ter-
mékeinkkel. Köveink egy életen át elkísérik Önt – minden nap és hosszú éveken át. 
Mindent megteszünk azért, hogy termékeink minőségileg és esztétikailag a legma-
gasabb igényeket is kielégítsék, és minél több örömöt szerezzenek.

SOKFÉLEKÉPPEN KOMBINÁLHATÓAK

A termékfejlesztés során nagy súlyt fektetünk a színek közötti harmóniára. Stan-
dard kínálatunkban ma már több mint 50 szín szerepel. Szortimentünkben minden 
térkövünkhöz és lapunkhoz találhat hozzájuk illő kerítés- és falazóköveket, és még 
sok minden mást. Az egyes termékcsaládok („Line“-ok) azonos stílusú termékeket 
fognak össze – a különböző termékcsaládokból választott kövek kombinálásával 
izgalmas effektusok hozhatók létre.

CSÚCSSZÍNVONALÚ ELŐÁLLÍTÁS

Köveinket tapasztalt szakemberek állítják elő a legkorszerűbb berendezésekkel, a 
legjobb adalékanyagokkal és a legmodernebb technológiai eljárásokkal (thermo-
tömörítés, szárazkamrában ideális klímafeltételek között kikeményítve). Termékein-
ket szi gorú belső minőségellenőrzésnek vetjük alá.

Térköveink és lapjaink ezenkívül ÖNORM-ellenőrzöttek. Termékkínálatunk további 
kitüntető jegyei a a felületkezelési lehetőségek és a VG4 elmozdulásgátló rendszer.
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Arret B15 VG4
Arret B15 VG4 – kombitérkő 6 cm, 8 cm vagy 10 cm, 
elmozdulásvédelemmel (VG4), 4 féle mé retben vegyesen, 
15 cm-es sorszélességgel.

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal 
(6 cm-esnél), főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherszállításra 7,5 t-ig (8 cm-esnél), szgk-forgalomra és 
alkalmankénti teherautó-használatra, max. 1 tgk hetente 
(10 cm-esnél)

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasz tó sóálló, 
fo ko zottan kopásálló 

Arret B15 VG4 6 cm szürke 
7.379,– Ft/m2 helyett  5.650,– Ft/m2

Arret B15 VG4 6 cm gránitszürke árnyalt, jégszürke árnyalt, 
kagylómész, mokka árnyalt, mészkő árnyalt, antracit 
árnyalt, bazalt árnyalt, palaszürke árnyalt, 
vulkán árnyalt és fahéj árnyalt 
színben 9.403,– Ft/m2 helyett   6.980,– Ft/m2

Arret B15 VG4 8 cm szürke 
9.825,– Ft/m2 helyett  6.980,– Ft/m2

Arret B15 VG4 8 cm gránitszürke árnyalt, 
jégszürke árnyalt, bazalt árnyalt, 
kagylómész és vulkán árnyalt 
színben 12.311,– Ft/m2 helyett  8.300,– Ft/m2

Az Arret B15 VG4 10 cm áráról érdeklődjön szakkereskedőinknél.
arret B15 VG4 kombitérkő bazalt árnyalt

Piazza
Piazza 5 cm – 7-féle méret vegye sen, 16 cm sorszélesség-
gel. Szürke, antracit, homoksárga, agyagbarna, palaszürke 
árnyalt, borostyánkő ár nyalt, terrakotta árnyalt, 
kagylómész, porfír árnyalt, mészkő árnyalt, gránitszürke 
árnyalt, bazalt árnyalt és mokka árnyalt színben

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély 
forgalommal

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

minden színben 
10.457,– Ft/m2 helyett  6.220,– Ft/m2

Piazza 5 cm  palaszürke árnyalt

13 különböző 
színben 
kapható!
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Arret B20 VG4
Arret B20 VG4 – kombitérkő 6 cm vagy 8 cm, elmoz-
dulásvédelemmel (VG4), 4 féle mé retben vegyesen,  
20 cm-es sorszélességgel.

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalom-
mal (6 cm-esnél) szgk-forgalomra és alkalmankénti  
teherautó használatra max. 1 tgk hetente (8 cm-esnél)

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fo ko zottan kopásálló

Arret B20 VG4 6 cm antracit árnyalt, gránit szürke  
árnyalt, jégszürke árnyalt, bazalt  
árnyalt és kagylómész  
színben 9.825,– Ft/m2 helyett  7.450,– Ft/m2

Arret B20 VG4 6 cm nemeszúzalék kopóréteggel, gyárilag  
szemcseszórt és gyémántcsiszolt felülettel,   
DUOPROTECT DP30 -al.  

nemeszúza lé kos gránitszürke  
színben 17.751,– Ft/m2 helyett  13.290,– Ft/m2

Arret B20 VG4 8 cm gránitszürke árnyalt,  
jégszürke árnyalt, bazalt árnyalt  
és kagylómész  
színben 12.797,– Ft/m2 helyett  8.750,– Ft/m2arret B20 VG4 Kombitérkő antracit árnyalt

Capris
Capris kombitérkő 5 cm – mikroéltöréssel, 2 féle méret 
vegyesen (20 × 15 cm és 15 × 15 cm), kagylómész, gránit-
szürke árnyalt, palaszürke árnyalt és jégszürke árnyalt 
színben

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély  
forgalommal

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló,  
fokozottan kopásálló

 
9.784,– Ft/m2 helyett   6.440,– Ft/m2

Capris gránitszürke árnyalt
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Arret B20 VG4
Arret B20 VG4 – kombitérkő 6 cm vagy 8 cm, elmoz-
dulásvédelemmel (VG4), 4 féle mé retben vegyesen, 
20 cm-es sorszélességgel.

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalom-
mal (6 cm-esnél) szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherautó használatra max. 1 tgk hetente (8 cm-esnél)

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fo ko zottan kopásálló

Arret B20 VG4 6 cm antracit árnyalt, gránit szürke 
árnyalt, jégszürke árnyalt, bazalt 
árnyalt és kagylómész 
színben 9.825,– Ft/m2 helyett  7.450,– Ft/m2

Arret B20 VG4 6 cm nemeszúzalék kopóréteggel, gyárilag 
szemcseszórt és gyémántcsiszolt felülettel,  
DUOPROTECT DP30 -al. 

nemeszúza lé kos gránitszürke 
színben 17.751,– Ft/m2 helyett  13.290,– Ft/m2

Arret B20 VG4 8 cm gránitszürke árnyalt, 
jégszürke árnyalt, bazalt árnyalt 
és kagylómész 
színben 12.797,– Ft/m2 helyett  8.750,– Ft/m2

Arret B25 VG4
Arret B25 VG4 – kombitérkő 6 cm vagy 8 cm, elmozdu-
lásvédelemmel (VG4), 4 féle méretben vegyesen, 
25 cm-es sorszélességgel. bazalt árnyalt, jégszürke 
ár nyalt, gránitszürke árnyalt és platina árnyalt színben.

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalom-
mal (6 cm-esnél), főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherszállításra 7,5 t-ig (8 cm-esnél)

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

Arret B25 VG4 6 cm 
10.288,– Ft/m2 helyett  7.910 Ft/m2

Arret B25 VG4 8 cm 
13.240,– Ft/m2  helyett 9.190 Ft/m2

Univerzális zárókő 40 x 6 x 20 cm-es méretben antracit, 
jégszürke árnyalt, gránitszürke árnyalt és kagylómész szín-
ben – az ideális kő minden modern kültéri szegélyhez.

arret B25 VG4 kombitérkő platina árnyalt, Univerzális zárókő antracit

Triad VG4
Triad VG4 8 cm – 9-féle méretben, 3-féle sorszélességgel 
vegyesen, elmoz dulásvéde lemmel (VG4)

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherszállításra 7,5 t-ig

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

bazalt árnyalt, jégszürke árnyalt 
és gránit szürke árnyalt 
14.841,– Ft/m2 helyett  10.760,– Ft/m2

platina közép-kristály 
17.329,– Ft/m2 helyett  12.950,– Ft/m2

platina közép-kristály szemcseszórt 
19.775,– Ft/m2 helyett  14.570,– Ft/m2

Triad VG4 gránitszürke árnyalt

A platina közép-kristály 
szín gyönyörű, visszafo-
gott csillámhatást hoz 
létre a ráeső napsuga-
raktól!
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Classic KerÍtés- 
és falazÓkő
Classic KerÍtés- és falazÓkő – szürke, jégszürke árnyalt, 
mészkő árnyalt és ÚJ gránitszürke árnyalt és platina 
árnyalt színben

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő 40 x 20 x 16 cm szürke 
1.645,– Ft/db helyett   1.260,– Ft/db

minden más színben 
2.108,– Ft/db helyett  1.560,– Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást 
DUOPROTECT DP30 -al.

Faro KerÍtés- és falazÓkő
Faro KerÍtés- és falazÓkő – szürke, jégszürke árnyalt, 
homok sárga, mészkő árnyalt, gránitszürke árnyalt, platina 
árnyalt, kagylómész és ele fántcsont színben

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő 40 x 20 x 15 cm szürke 
2.446,– Ft/db helyett  1.750,– Ft/db

minden más színben 
2.741,– Ft/db helyett  1.890,– Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást 
DUOPROTECT DP30 -al.

Classic Kerítés- és falazókő gránitszürke árnyalt

Faro Kerítés- és falazókő platina árnyalt

Faro kerítés- 
és falazókő 
8 színben 
kapható!

ÚJ: mostantól 
további árnyalt 
színekben is 
kapható!
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Classic KerÍtés- és falazÓkő – szürke, jégszürke árnyalt, 
mészkő árnyalt és ÚJ gránitszürke árnyalt és platina 
árnyalt színben

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő 40 x 20 x 16 cm szürke 
1.645,– Ft/db helyett   1.260,– Ft/db

minden más színben 
2.108,– Ft/db helyett  1.560,– Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást 
DUOPROTECT DP30 -al.

Cadea & Cadea VG4
Cadea & Cadea VG4 – 3-féle méretben vegyesen. Cadea 
5 cm-es vastagságban és 29,8 cm-es sorszélességgel 
bazalt árnyalt, jégszürke árnyalt, mészkő árnyalt, gránit-
szürke árnyalt és kagylómész színben,

Cadea VG4 8 cm-es vastagságban és 30 cm-es sorszé-
lességgel bazalt árnyalt, jégszürke árnyalt, gránitszürke 
árnyalt és kagylómész színben.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra (5 cm-esnél), 
szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal (8 cm-esnél)

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló, fokozottan 
kopásálló (5 cm-es), a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló (8 cm-es)

Cadea 5 cm 13.619,– Ft/m2 helyett  9.330,– Ft/m2

Cadea VG4 8 cm 
16.064,– Ft/m2 helyett   11.160,– Ft/m2

Tartozék: nemesacél élvédő és éltakaró pl. lépcsőkhöz, mindkét 
kővastagsághoz.Cadea VG4 8 cm jégszürke árnyalt

Különlegesség:
az árnyalás a 
kövek hosszanti 
irányában fut.

Campus VG4
Campus VG4 8 cm – elmozdulásvédelemmel (VG4), 3-féle 
méretben vegyesen, 40 cm-es sor szélességgel, szürke, 
bazalt árnyalt és gránitszürke árnyalt színben

Terhelhetőség: szgk-használatra csekély forgalommal 
3,5 t-ig

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

szürke 14.294,– Ft/m2 helyett  11.020,– Ft/m2

minden más színben
16.064,– Ft/m2 helyett  11.160,– Ft/m2

Campus VG4 8 cm bazalt árnyalt
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largo látszó élű lap oldalél nemesítéssel 
(csiszolt és fózolt oldal)

largo látszó élű lap (színezett oldalfelületek)

Hagyományos largo Burkolólap oldalnézete
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Largo Látszó élű lap
Largo Látszó élű lap – 59,8 x 39,8 x 5 cm színezett oldal-
felületekkel, bazalt árnyalt, jégszürke ár nyalt, gránits zürke 
árnyalt, mészkő árnyalt, platina árnyalt, kagylómész, platina 
közép, homoksárga árnyalt, vulkán árnyalt és fahéj árnyalt 
színben, a felület DUOPROTECT DP30 -al kezelt
Oldalél nemesítés (csiszolás és fózolás) felár ellenében 
kérhető. 

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósó álló, fokozottan 
kopásálló

6.535,– Ft/db helyett  4.900,– Ft/db

Linea 
KerÍtés- és falazÓkő
Linea KerÍtés- és falazÓkő – elefántcsont, platina világos, 
platina közép és platina sötét színben

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő 60 x 20 x 15 cm 
4.765,– Ft/db helyett  3.490,– Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást  
DUOPROTECT DP30 -al.

linea Kerítés- és falazókő elefántcsont

Largo Látszó élű lap 
lépcsőlapként, terasz-
burkolat befejezéseként 
stb. használható

Felületvédelem – több terméknél szériában
A Friedl Steinwerke felületvédelemhez a DUOPROTECT DP30

impregnálószert és a  DUOPROTECT DP60   színtelen diffúziós 
bevonatot kínálja. 
A felületvédelem előnyeiről részletesen tájékozódhat honlapunkon: 
www.friedlterko.hu. A DUOPROTECT DP30  logóval megjelölt 
termékeket már a gyártás során felület védelemmel látjuk el.
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Largo Látszó élű lap – 59,8 x 39,8 x 5 cm színezett oldal-
felületekkel, bazalt árnyalt, jégszürke ár nyalt, gránits zürke 
árnyalt, mészkő árnyalt, platina árnyalt, kagylómész, platina 
közép, homoksárga árnyalt, vulkán árnyalt és fahéj árnyalt 
színben, a felület DUOPROTECT DP30 -al kezelt
Oldalél nemesítés (csiszolás és fózolás) felár ellenében 
kérhető. 

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósó álló, fokozottan 
kopásálló

6.535,– Ft/db helyett  4.900,– Ft/db

Largo BurkolÓlap
Largo BurkolÓlap 59,8 x 29,8 x 5 cm

bazalt árnyalt, jégszürke árnyalt, gránitszürke árnyalt, 
mészkő árnyalt, kagylómész, platina közép, 
vulkán árnyalt, homoksárga árnyalt 
és fahéj árnyalt színben 
13.619,– Ft/m2 helyett   9.330,– Ft/m2

platina árnyalt színben 
14.083,– Ft/m2 helyett   9.790,– Ft/m2

nemeszúzalék kopóréteggel, nemeszúzalékos fehér-
fekete, nemeszúzalékos gránitszürke, nemeszúzalékos 
antracit színben. Gyárilag szemcseszórt 
és gyémántcsiszolt felülettel.
16.824,– Ft/m2 helyett  12.800,– Ft/m2

elefántcsont színben, szemcseszórt, gyémántcsiszolt 
és DUOPROTECT DP60 -al 
kezelt felülettel
20.028,– Ft/m2 helyett 14.250,– Ft/m2

Largo BurkolÓlap 59,8 x 39,8 x 5 cm és 59,8 x 59,8 x 5 cm

bazalt árnyalt, jégszürke árnyalt, gránitszürke 
árnyalt, kagylómész és mészkő 
árnyalt színben
14.505,– Ft/m2 helyett   10.260,– Ft/m2

platina árnyalt színben
15.010,– Ft/m2 helyett  10.710,– Ft/m2

59,8 x 59,8 x 5 cm nemeszúzalék kopóréteggel, nemeszúzalékos 
fehér-fekete, nemeszúzalékos gránitszürke, 
nemeszúzalékos antracit színben. 
Gyárilag szemcseszórt és 
gyémántcsiszolt felülettel.
17.751,– Ft/m2 helyett  13.720,– Ft/m2

Largo BurkolÓlap 89,8 x 59,8 x 5 cm

bazalt árnyalt, jég szürke árnyalt, gránitszürke árnyalt 
és mészkő árnyalt színben
20.155,– Ft/m2 helyett 14.250,– Ft/m2

platina árnyalt színben
20.618,– Ft/m2 helyett  14.700,– Ft/m2

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló, fokozottan 
kopásálló

Tartozék: nemesacél élvédő és éltakaró 300 x 8 x 5,5 cm 
pl. lépcsőkhözlargo Burkolólap 59,8 x 29,8 x 5 cm nemeszúzalékos fehér-fekete

largo burkolólap 59,8 x 29,8 x 5 cm homoksárga árnyalt

Az 59,8 x 29,8 cm 
méretű lapok DUO-

PROTECT DP60-as 
felületvédelemmel is 
kaphatók. Felár:
3.289,– Ft/m2 helyett 
2.540,– Ft/m2

largo Burkolólap 59,8 x 39,8 x 5 cm platina árnyalt
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Novum
Novum – 59,2 x 29,2 x 3,8 cm, 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 
89,2 x 44,2 x 4,8 cm vagy 89,2 x 89,2 x 4,8 cm gránit 
árnyalt színben.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagyálló

pl. Novum 59,2 x 29,2 x 3,8 cm 
21.166,– Ft/m2 helyett 14.990,– Ft/m2

Az 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 89,2 x 44,2 x 4,8 cm és 
89,2 x 89,2 × 4,8 cm lapméretek áráról érdeklődjön 
szakkereskedőinknél.

Impregnálás: A Friedl Steinwerke azt ajánl  ja, hogy a Novum ter-
mékeket lerakás és fu gázás után DUOPROTECT DP30-al im-
pregnál juk. Tavaszi akciónkban igény ese tén ingyen adjuk köve ink-
hez az impregnálószert (10 m2-enként 1 li tert), amelyet vásárlóink 
maguk hordhatnak fel. A Novum termékeket nem feltét lenül szük-
séges impregnálni, de ajánlott a  könnyebb ápo lás érdekében.

novum gránit árnyalt

Novum Plus
Novum Plus – 59,2 x 29,2 x 3,8 cm, 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 
89,2 x 44,2 x 4,8 cm vagy 89,2 x 89,2 x 4,8 cm gránit, 
mangán és krém színben. 
A Novum Plus lapok szemcseszórtak és gyémántcsiszoltak, 
és már gyárilag  DUOPROTECT DP30-al impregnáltak.
A felületkezelésnek köszönhetően az időjárás (eső, hó stb.) 
csak jelentéktelen mértékben befolyásolja a kövek optikai 
megjelenését.
A lap oldalnézete a Novuméval mege gyező. Oldalél 
nemesítés (szemcseszórás és DUOPROTECT DP30-al 
kezelés) felár ellenében.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagy- és sóálló – Olvasztósó hasz-
nálata nem ajánlott

pl. Novum Plus 59,2 x 29,2 x 3,8 cm
28.292,– Ft/m2 helyett  20.980,– Ft/m2

Az 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 89,2 x 44,2 x 4,8 cm és 89,2 x 89,2 × 4,8 cm 
lapméretek áráról érdeklődjön szakkereskedőinknél.

ÚJ: Lábazati kő 39,4 x 1,5 x 8 cm-es méretben kapható!
novum Plus gránit
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LIV29
LIV29 – 39,4 x 39,4 x 2,9 cm, 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, 
ÚJ 59,4 x 59,4 x 2,9 cm vagy 79,4 x 39,4 x 2,9 cm mák, 
taupe, vanília, kvarcit, karamell, dió, köd és kavics 
színben. 

Oldalél nemesítés (szemcseszórás és DUOPROTECT

DP30-al kezelés) felár ellenében kérhető.

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

Minőségi kritériumok: fagy- és sóálló – Olvasztósó 
használata nem ajánlott

22.052,– Ft/m2 helyett     17.290,– Ft/m2

ÚJ: Lábazati kő 39,4 x 1,5 x 8 cm-es méretben kapható!

liV29 taupe és kvarcit medenceszegélyként

Különlegesség:
a lapok mind  –
ös sze 29 mm 
vastagságúakNovum – 59,2 x 29,2 x 3,8 cm, 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 

89,2 x 44,2 x 4,8 cm vagy 89,2 x 89,2 x 4,8 cm gránit 
árnyalt színben.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagyálló

pl. Novum 59,2 x 29,2 x 3,8 cm 
21.166,– Ft/m2 helyett 14.990,– Ft/m2

Az 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 89,2 x 44,2 x 4,8 cm és 
89,2 x 89,2 × 4,8 cm lapméretek áráról érdeklődjön 
szakkereskedőinknél.

Impregnálás: A Friedl Steinwerke azt ajánl  ja, hogy a Novum ter-
mékeket lerakás és fu gázás után DUOPROTECT DP30-al im-
pregnál juk. Tavaszi akciónkban igény ese tén ingyen adjuk köve ink-
hez az impregnálószert (10 m2-enként 1 li tert), amelyet vásárlóink 
maguk hordhatnak fel. A Novum termékeket nem feltét lenül szük-
séges impregnálni, de ajánlott a  könnyebb ápo lás érdekében.

Parello29
Parello29 – 69,4 x 30,8 x 2,9 cm, mák, taupe , vanília, 
kvarcit, karamell, dió, köd és kavics színben.

Oldalél nemesítés (szemcseszórás és DUOPROTECT

DP30-al kezelés) felár ellenében kérhető.

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

Minőségi kritériumok: fagy- és sóálló – Olvasztósó 
használata nem ajánlott

24.244,– Ft/m2 helyett    19.380,– Ft/m2

Erről a termékről honlapunkon talál részleteket 
(a katalógusban nem szerepel).

ÚJ: Lábazati kő 39,4 x 1,5 x 8 cm-es méretben kapható! Parello29 karamell

69,4 cm

30,8 cm

Különlegesség: 
a lapok mind-
össze 29 mm
vastagságúak
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Scopa BurkolÓlap
Scopa BurkolÓlap – 118,2–119,2 x 24,2 x 4,8 cm finom 
söpörtvonal-optika, gyémántcsiszolt, krém árnyalt és 
platina árnyalt színben

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

Minőségi kritériumok: fagyálló

33.015,– Ft/m2 helyett     25.800,– Ft/m2

Impregnálás: a tisztítás megkönnyítésére a 
Friedl Steinwerke javasolja az utólagos impregnálást 
DUOPROTECT DP30 -al.

scopa Burkolólap, krém árnyalt

Kursiva VG4
Kursiva VG4 – 60 x 26,8 x 8 cm, elmozdulásvédelemmel 
(VG4), taupe, dió és kavics színben.

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély 
forgalommal

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

16.782,– Ft/m2 helyett  12.060,– Ft/m2

Kursiva VG4 taupe

60 cm

26,8 cm
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Linea VG4
Linea VG4 – elmozdulás véde  lem  mel (VG4),  60 x 15 x 8 cm 
gránitszürke árnyalt vagy 60 x 30 x 8 cm gránitszürke 
árnyalt, kagylómész, platina világos, platina közép, platina 
sötét, bazalt árnyalt és vulkán árnyalt színben

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély 
forgalommal

Minőségi kritériumok: a teljes kő 
fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

16.064,– Ft/m2 helyett  11.160,– Ft/m2

nemeszúzalékos fehér-fekete, nemeszúzalékos 
gránitszürke, nemeszúzalékos antracit 
színben, gyárilag szemcseszórt és 
gyémán t csiszolt felülettel
20.112,– Ft/m2 helyett  14.570,– Ft/m2

linea VG4 60 x 30 x 8 cm nemeszúzalékos gránitszürke

Linea VG4 60 x 60 x 8 cm, 
90 x 60 x 8 cm és 
90 x 90 x 8 cm méretben 
is kapható. Ezen formátu-
mok árai után érdeklődjön 
szakkereskedőinknél.

Momento FalazÓblokk
Momento FalazÓblokk – 60 x 24 x 7,5 cm, 60 x 16 x 15 cm, 
60 x 19 x 15 cm és 60 x 24 x 15 cm szürke, gránit szürke 
árnyalt, kréta, jégszürke árnyalt, kagylómész és mészkő 
árnyalt, valamint 15 cm magassággal mokka árnyalt 
színben is.

Minőségi kritériumok: fagyálló

pl. 60 x 24 x 7,5 cm 
3.373,– Ft/db helyett  2.590,– Ft/db

Az egyéb formátumok árai után érdeklődjön szakkereskedőinknél.

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást  
DUOPROTECT DP30 -al. 

Momento Falazóblokk 60 x 24 x 15 cm és 60 x 24 x 7,5 cm jégszürke árnyalt
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Sigma VG4 
Kombitérkő
Sigma VG4 Kombitérkő 8 cm – elmozdulásvédelemmel 
(VG4), 3-féle méretben vegyesen, 15 cm-es sorszélesség-
gel, szürke, gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt, kagyló-
mész és palaszürke árnyalt színben

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
tgk-használatra max. 1 tgk hetente

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

szürke 10.077,– Ft/m2 helyett   6.980,– Ft/m2

minden más színben 
12.565,– Ft/m2 helyett   9.320,– Ft/m2

Sigma VG4
Sigma VG4 – 40 x 20 x 8 cm, elmozdulás védelemmel 
(VG4) szürke, platina világos, platina közép, platina sötét, 
nemeszúza lékos antracit, nemeszúzalékos gránitszürke, 
nemeszúzalékos fehér-fekete színben.

Terhelhetőség: szgk- és alkalmankénti teherszállításra 
7,5 t-ig

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

szürke Duoprotect DP30 nélkül 9.950,– 
Ft/m2 helyett  6.980,– Ft/m2

platina világos, platina közép, platina sötét  
DUOPROTECT DP30 -al 

13.830,– Ft/m2 helyett  10.690,– Ft/m2  

nemeszúzalékos, szemcseszórt és gyémánt csiszolt, 
DUOPROTECT DP30 -al kezelt 

20.112,– Ft/m2 helyett  14.570,– Ft/m2

sigma VG4 40 x 20 x 8 cm platina világos

sigma VG4 Kombitérkő mészkő árnyalt



19Ajánlott fogyasztói árak, Áfá-val együtt. Weppersdorfi telephelyi árak, érvényesek 2020 július 31-ig. Egész és fél raklapok kiszerelési felár nélkül. 
Azokról a termékeinkről, amelyeknél egyedi mennyiség esetén kiszerelési átalányt számolunk fel, szakkereskedőinknél tájékozódhat.
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Trentino Antik
Trentino Antik 7 cm – 7 féle méretben vegyesen, (15 ill. 
7,5 cm-es szélességben), gránitszürke árnyalt, mészkő 
árnyalt, bazalt árnyalt és kagylómész színben. 

Terhelhetőség: szgk- és alkalmankénti tgk-forgalomra 
max.1 tgk hetente

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztó sóálló, 
fokozottan kopásálló

minden színben 
15.263,– Ft/m2 helyett  10.390,– Ft/m2

Trentino antik 7 cm gránitszürke árnyalt

Trentino
Trentino 7 cm – 7 féle méretben vegyesen, (15 ill. 
7,5 cm-es szélességben), gránitszürke árnyalt, mészkő 
árnyalt, bazalt árnyalt és kagylómész színben.

Terhelhetőség: szgk-forgalomra és alkalmankénti 
tgk-forgalomra max. 1 tgk hetente

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

minden színben 
12.838,– Ft/m2 helyett  8.740,– Ft/m2

Trentino 7 cm mészkő árnyalt

Sigma VG4 Kombitérkő 8 cm – elmozdulásvédelemmel 
(VG4), 3-féle méretben vegyesen, 15 cm-es sorszélesség-
gel, szürke, gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt, kagyló-
mész és palaszürke árnyalt színben

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
tgk-használatra max. 1 tgk hetente

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

szürke 10.077,– Ft/m2 helyett   6.980,– Ft/m2

minden más színben 
12.565,– Ft/m2 helyett   9.320,– Ft/m2

Limes
Limes Burkolólap/Térkőlap
4-féle méretben vegyesen, 30 cm-es sorszélességgel. 
4,5 cm-es vastag ságban gránit szürke árnyalt, homoksárga 
árnyalt, kagylómész és mészkő árnyalt.
7,5 cm-es vastagságban kagylómész, gránitszürke árnyalt 
és mészkő árnyalt színben

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra (4,5 cm-esnél) 
szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal (7,5 cm-esnél)

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló, fokozottan 
kopásálló (4,5 cm-es), a teljes kő fagy- és olvasz tósóálló, 
fokozottan kopásálló (7,5 cm-es)

16.064,– Ft/m2 helyett 11.160,– Ft/m2

Tartozék: nemesacél élvédő és éltakaró 300 x 8 x 5 cm és 
300 x 8 x 8,5 cm pl. lépcsőkhöz.limes gránitszürke árnyalt 
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Parkstone Antik
Parkstone Antik – 7 féle méretben, méretek külön-külön 
is rendelhetők, kb. 3,8 cm-es vas tagsággal. Parkstone Antik 
elefántcsont árnyalt, gránit árnyalt és homokkő árnyalt 
színben. 

Kérésre és felárért 2,5 cm lapvastagsággal is elkészítjük 
(kivétel 89,6 x 59,6 cm)

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagyálló

20.660,– Ft/m2 helyett  14.900,– Ft/m2

Impregnálás: A Friedl Steinwerke azt ajánlja, hogy a Parkstone 
termékeket lerakás és fu gázás után impregnáljuk DUOPRO-

TECT DP30 -al. Tavaszi akciónkban igény esetén ingyen adjuk 
köveinkhez az impregnálószert (10 m2-enként 1 litert), amelyet vá-
sárlóink maguk hordhatnak fel. A Parkstone termékeket nem fel-
tétlenül szüksé ges impregnálni, de ajánlott a könnyebb ápolás ér-
dekében.

Parkstone antik homokkő árnyalt

Parkstone Plus
Parkstone Plus – 7 különböző méretben, a Parkstone Antik 
lapokéhoz hasonló felületszerkezettel rendelkezik, de a 
Parkstone Plus lapok szemcseszórtak és gyémántcsiszol-
tak, és már gyárilag DUOPROTECT DP30  -al impreg-
náltak. Gránit, elefántcsont és homokkő színben.

A Parkstone Plus lapok felületkezelésének köszönhetően 
az időjárás (eső, hó stb.) csak jelentéktelen mértékben 
befolyásolja a kövek optikai megjelenését.

A lapok oldalnézete a Parkstone Antikéval azonos. Oldalél 
nemesítés (szemcseszórás és  DUOPROTECT DP30-al 
kezelés) felár ellenében.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagy- és sóálló – Olvasztósó 
használata nem ajánlott

28.292,– Ft/m2 helyett  21.540,– Ft/m2

Parkstone Plus elefántcsont és Gutshof Falazókő MB16 koptatott kréta
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Gutshof FalazÓkŐ  
MB24 koptatott
Gutshof FalazÓkŐ MB24 koptatott – falvastagság kb.  
24 cm, 3-féle ma gas ság, 5-féle hosszméret vegyesen, 
szürke, homoksárga, kagylómész, gránitszürke árnyalt, 
jégszürke árnyalt és mészkő árnyalt színben.
Gutshof Falazókő 15 cm magassággal mokka árnyalt, 
ólom világos, ólom közép és ólom sötét színben is,  
valamint 7,5 és 15 cm magassággal kréta színben is.

Minőségi kritériumok: fagyálló

 
84.201,– Ft/m2 helyett  60.530,– Ft/m2

Impregnálás: A tisztítás megkön nyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást  
DUOPROTECT DP30 -al.

Gutshof FalazÓkŐ  
MB16 koptatott
Gutshof FalazÓkŐ MB16 koptatott – falvastagság kb.  
16 cm, kőma gasság 15 cm, 5-féle hosszméret vegyesen, 
szürke, jégszürke árnyalt, homok sárga, kagylómész,  
gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt, kréta, mokka árnyalt  
és ólom világos, ólom közép és ólom sötét színben is.

Minőségi kritériumok: fagyálló

 
56.963,– Ft/m2 helyett   44.320,– Ft/m

Impregnálás: A tisztítás megkön nyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálás  
DUOPROTECT DP30 -al.

Gutshof Falazókő MB16 koptatott jégszürke árnyalt statikailag  
nem nagyigényű falakhoz, itt magaságyként kb. 200 x 100 x 60 cm  
külmérettel, belméret kb. 164 x 68 cm, kőszükséglet kb 3,3 m2.

Gutshof falazókő MB24 koptatott, kagylómész

Parkstone Antik
Parkstone Antik – 7 féle méretben, méretek külön-külön  
is rendelhetők, kb. 3,8 cm-es vas tagsággal. Parkstone Antik 
elefántcsont árnyalt, gránit árnyalt és homokkő árnyalt 
színben. 

Kérésre és felárért 2,5 cm lapvastagsággal is elkészítjük 
(kivétel 89,6 x 59,6 cm)

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagyálló

 
20.660,– Ft/m2 helyett  14.900,– Ft/m2

Impregnálás: A Friedl Steinwerke azt ajánlja, hogy a Parkstone 
termékeket lerakás és fu gázás után impregnáljuk DUOPRO- 
TECT DP30 -al. Tavaszi akciónkban igény esetén ingyen adjuk 
köveinkhez az impregnálószert (10 m2-enként 1 litert), amelyet vá-
sárlóink maguk hordhatnak fel. A Parkstone termékeket nem fel-
tétlenül szüksé ges impregnálni, de ajánlott a könnyebb ápolás ér-
dekében.
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Viano
Viano térkő 8 cm – 10-féle méretben, háromféle 
sor szélességben, vegye sen. Gránitszürke árnyalt és bazalt 
árnyalt színben. 

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherforgalomra 7,5 t -ig

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztó sóálló, 
fokozottan kopásálló

16.064,– Ft/m2 helyett   11.160,– Ft/m2

Viano gránitszürke árnyalt 

Cavita Burkolólap
Cavita BurkolÓlap – Travertin-optika, 6 féle méretben, 
méretek külön-külön is rendelhetők, kb. 3,8 cm-es 
vastagsággal, krém árnyalt és ezüstszürke árnyalt 
színben.

Terhelhetőség: csak gyalogos forgalomra

Minőségi kritériumok: fagyálló

20.660,– Ft/m2 helyett  14.900,– Ft/m2

Impregnálás: a tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ja va -
solja az utólagos impregnálást DUOPROTECT DP30-al.

Cavita Burkolólap ezüstszürke árnyalt
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Grado Szalagkő
Grado Szalagkő – 23,8 x 7,8 x 8 cm bazalt árnyalt és 
gránit szürke árnyalt színben.

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherforgalomra 7,5 t -ig

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

15.895,– Ft/m2  helyett 11.900,– Ft/m2

Grado szalagkő bazalt árnyalt

Cavita Burkolólap

Piazza Grado
Piazza Grado 5 cm – 7-féle méret vegyesen, 16 cm sor-
szélességgel. Szürke, antracit, homoksárga, agyag barna, 
palaszürke árnyalt, borostyánkő árnyalt, terrakotta árnyalt, 
kagylómész, porfír árnyalt, mészkő árnyalt, mokka árnyalt, 
bazalt árnyalt és gránit szürke ár nyalt színben 

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély 
forgalommal

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

minden színben 
12.838,– Ft/m2  helyett 7.230,– Ft/m2

Piazza Grado palaszürke árnyalt és homoksárga

13 különböző 
színben 
kapható!
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Grado VG4  
KombitérkŐ
Grado VG4 KombitérkŐ 8 cm – elmozdulásvédelemmel 
(VG4), 3-féle méretben vegyesen, 15 cm-es sorszélesség-
gel, szürke, gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt, kagyló-
mész és palaszürke árnyalt színben

Terhelhetőség: tgk-forgalomra (RVS 03.08.63 szerint)

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló 

 
szürke 13.365,– Ft/m2 helyett   9.860,– Ft/m2  

minden más színben  
15.812,– Ft/m2 helyett   11.920,– Ft/m2  

Grado KerÍtés- és falazÓkŐ

Grado VG4 Kombitérkő 8 cm palaszürke árnyalt

Grado Kerítés- és falazókő antracit 

Grado TömbkŐ
Grado Tömbkő – szürke, antracit, tégla vörös, agyagbarna, 
homok sár ga, kagylómész és mészkő árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Tömbkő 35 x 21 x 14 cm  
2.699,– Ft/db helyett  1.480,– Ft/db.

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást  
DUOPROTECT DP30 -al. 

Grado Tömbkő mészkő árnyalt  
magaságyként, kb. 161 x 126 x 56 cm külmérettel  
56 db kőből (belméret: kb 119 x 84 cm) 

Grado KerÍtés- és falazÓkŐ – szürke, antracit, homoksárga, 
agyagbarna, kagylómész és mészkő árnyalt színben.  

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő 32 x 16 x 16 cm  
2.868,– Ft/db helyett  1.480,– Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókö-
vek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást  
DUOPROTECT DP30 -al.
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Grado VG4 KombitérkŐ 8 cm – elmozdulásvédelemmel 
(VG4), 3-féle méretben vegyesen, 15 cm-es sorszélesség-
gel, szürke, gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt, kagyló-
mész és palaszürke árnyalt színben

Terhelhetőség: tgk-forgalomra (RVS 03.08.63 szerint)

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló 

szürke 13.365,– Ft/m2 helyett   9.860,– Ft/m2  

minden más színben 
15.812,– Ft/m2 helyett   11.920,– Ft/m2  

Modern dizájn, nemes színek, 

12 Volt, egyszerűen illeszthető 

és csatlakoztatható!

Az in- lite LED- termékek kisfeszül t-

ségű 12-V-rendszerrel működnek, 

csava  rok kal és csatlakozókkal egy-

szerűen fel szerelhetők. Vevőink fali-

, álló- és be épí tett lámpák közül vá-

la szthatnak kü lön  böző méretekben. 

Az in-lite vilá gító testek teljes kí ná-

lata árjegyzékünkben, valamint a 

www.friedlterko.hu hon la pon is meg-

   ta lálható. A világító testek és tar to-

zékaik, úgy mint a transzformátorok 

és vezetékek a Friedl Steinwerke hi-

va talos forgalmazóitól sze rez he tők 

be. Köveinket felá rért gyárilag is el-

látjuk a világí  tó tes  tek hez szüksé ges 

fu ratokkal.

A képen látható lámpák összfo-

gyasz tása 22,5 watt/óra, a bemuta-

tott példa (9 lámpa HUB-50 transz-

formátorral és 40 m kábellel együtt) 

421.991 Ft.

Grado TömbkŐ In-lite: legyen a kertje éjszakánként is különleges.

Vi
lÁ

GÍ
TÁ

sR
en

Ds
Ze

R

beépített lámpák Hyve (2x)Vízalatti spot Sub (1x) fali lámpák Blink (2x)álló lámpák Liv (2x) Spot Scope (2x)

Viano Pflasterstein 8 cm granitgrau-schattiert 

Grado Kockakő
Grado Kockakő – 7,8 x 7,8 x 8 cm antracit, bazalt árnyalt, 
gránitszürke árnyalt, szürke és téglavörös színben.

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti 
teherforgalomra 7,5 t -ig

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, 
fokozottan kopásálló

15.348,– Ft/m2   helyett  11.520,– Ft/m2

Gránitszürke árnyalt Grado Kockakő kombinálva 
a gránitszürke árnyalt Grado szalagkővel 
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Fugahomok
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Planta  FlÓrakosár
Planta  FlÓrakosár 36,5 x 38 x 15 cm és Planta Mini FlÓra-
kosár 27 x 28 x 12 cm, szürke és agyagbarna 
színben
Egy kő, kétféle optika: egyik oldalán egyenes, másikon 
ívelt profillal. Bemélyedésekkel az öntözőcsöveknek. 

Minőségi kritériumok: fagyálló

pl. Planta szürke 1.981,– Ft/db helyett 930,– Ft/db

pl. Planta Mini szürke 1.392,– Ft/db helyett 680,– Ft/db

Planta Flórakosár 36,5 x 38 x 15 cm szürke

Faro FlÓrakosár
Faro FlÓrakosár – 40 x 30 x 15 cm szürke, gránitszürke 
árnyalt, kagylómész és mészkő árnyalt színben. 
Integrált bemélyedésekkel az öntö zőc söveknek. Az egyedi 
formájú kövekkel könnyen alakíthatunk ki íves formákat. 
Szorosan rakva támfalként, lazáb ban rézsűkőként is hasz-
nálható.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Faro flórakosár szürke 
2.446,– Ft/db helyett  1.750,– Ft/db

minden más színben 
2.741,– Ft/db helyett 1.890,–  Ft/db

Faro Flórakosár kagylómész

Az agyagbarna 
szín árai után ér-
deklődjön szak-
kereskedőinknél.

Friedl fugahomok (száraz nemeszúzalék), szemcsézet 
0–2 mm, 5 mm fugaszélességtől

Világos szürke  2.660,– Ft/25 kg-os zsák

Antracit 2.910,– Ft/25 kg-os zsák
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Díszkavics

 könnyű kezelhetőség, ala-
csony beépítési költség, 
hosszú élettartam
 környezetbarát és újrahasz-

nosítható
 száraz tárolás esetén korlát-

lan ideig tárolható

A Friedl Ásványi-fugázó fel-
használási javaslatát megtalálja 
mag yar nyelvű honlapunkon, a 
www.friedlterko.hu oldalon.

Természetes, mosott, szitált, tűzön szárított homok növényi kötőa-
nyaggal, bézs, szürke és bazalt színekben a Friedl térkövekhez 
és burkolólapokhoz 3 cm kőmagasságtól, 3-20 mm fugaszélessé-
gig. (Medencékhez nem alkalmas)

Előnyök:
 önjavító
 vízáteresztő
 a fuga megszilárdul, így jóval kevesebb a kimosódás és a 

gyomképződés
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Faro FlÓrakosár

Bézs szürke Bazalt

Bézs és szürke 19.390,– Ft/25 kg-os zsák

Bazalt 20.070,– Ft/25 kg-os zsák

Friedl ásványi-fugázó

Díszkavicsainkkal optikai hangsúlyokat illeszthet külső tereibe: na gy 
felületek kialakításához, falak és kerítések mentén, kéregmulcs he-
lyett egyaránt közkedvelt elemek.  

Az exkluzív díszkavicsok egész sorát kínáljuk különböző szemcse-
méretben. A díszkavicsok 25 kg-os zsákokban kaphatók szakkeres-
kedőinknél, igény esetén big bag zsákos kiszerelésben is.

Shadow White 8–16 mm 

2.360 Ft/25 kg-os zsák

Dusty Champagne 8–16 mm

2.360 Ft/25 kg-os zsák

Brown-Grey-Striped 10–30 mm

2.360 Ft/25 kg-os zsák

All White 10–15 mm

3.500 Ft/25 kg-os zsák

Dalmatian’s Grey 16–22 mm

2.360 Ft/25 kg-os zsák

Antrazyt Slate 30–50 mm

2.360 Ft/25 kg-os zsák

White River Pebble 20–40 mm 

6.370 Ft/25 kg-os zsák

Foggy Cedar 16–22 mm

2.360 Ft/25 kg-os zsák



Térkőgyártás 
Korszerű technológiánkkal a leg-
változatosabb méretekben és szín-
árnyalatokban gyártunk köveket. 
2.500 m2-es bel- és kültéri kiállításunk 
impozáns képet ad termékeink széles 
palettájáról.
Friedl Steinwerke GmbH 
A-7331 Weppersdorf, 
Industriegelände 2
Tel +43-2618-3208-0,
Fax +43-2618-3208-490,
weppersdorf@steinwerke.at
Magyarországi képviselet: 
+36-30-519-3373 és +36-70-431-3799, 
iroda@friedlterko.hu és 
projekt@friedlterko.hu 
www.friedlterko.hu
Nyitva tartás, tanácsadás
március – október:
hétfőtől péntekig 8.00 – 17.00 h
november – február:
hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00 h
Köveink nagy választéka 
az interneten
Fedezze fel teljes termékkínálatun kat, 
térköveinket, burkolólapjainkat, 
nagyméretű lapjainkat, kerítés- és fala-
zóköveinket és egyéb kertépítő ele-
meinket (tömbköveket, lépcsőket, 
paliszá dokat stb.) honlapunkon: 
www.friedlterko.hu. Gazdag termékpa-
lettánkon a legkü lön bözőbb mére tek ből 
és színekből válogathat. Az ÁLOMKER-
TEK menü pont alatt standard ter mék-
programunkat találja meg, az INDIVI-
DUAL menüpont alatt pedig azt lá thatja, 
hogy egyedi gyártásban milyen színek 
és felületkezelések rendelhetők.
Kérjük, vegye figyelembe lerakási 
útmutatónkat és a számos hasznos 
információt, amelyeket a SZERVÍZ 
menüpont alatt fog laltunk össze 
terméke inkről.
Várjuk Önt szeretettel honlapunkon: 
www.friedlterko.hu

Az Ön szakkereskedője:

Amennyiben itt nem lát cégpecsétet, szívesen tájékoztatjuk az Önhöz legközelebbi szakkereskedésről. Az akció ideje alatt a nagyobb kereslet miatt esetleg hosz–
szabb szállítási idővel kell számolni. A fotókon látható színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredeti termékek színétől. 
Az árak ajánlott kiskereskedelmi árak, egységrakatra vonatkoznak. Az esetleges raklapbontási díjról érdeklődjön kereskedőinknél. Az eredeti árak a Friedl Steinwerke 
GmbH. listaáraira vonatkoznak. *Jelen akciós kiadványban közölt ajánlott akciós áraktól való eltérés jogát a mindenkori Euro/Ft árfolyam változásának függ -
vén yében előzetes értesítési kötelezettség mellett fenntartjuk. Az akciós kiadványunkban nem szereplő termékeink áráról érdeklődjön szakkereskedőinknél. További 
információk a +36-30-519-3373 és +36-70-431-3799 telefonszámon, ill. az iroda@friedlterko.hu és projekt@friedlterko.hu email címen, vagy a www.friedlterko.hu 
honlapon.

Látogassa meg Weppersdorfban bel- és kültéri 
bemutatókertjeinket
600 m2-es, elegáns kerti bútorokkal felszerelt beltéri 
kiállításunkon a kutaktól és medencéktől a padokig és 
kerítésekig Ön is számos ötletet merít het kertek és te-
raszok tervezéséhez, és köveink számtalan lerakási és 
kombinációs lehe tő ségéből válogathat.
Tájékozódjon és nézelődjön kellemes, minden évszak-
ban ideális környezetben! Belső bemutatóterünk nyit-
vatartási időben látogatható, kültéri mintakertünk bár-
mikor megtekinthető.

Az árak ajánlott fogyasztói árak, áfá-val együtt, weppersdorfi  átvétel esetén értendők. A tévedések és sajtóhibák jogát fenntartjuk. Érvényes: 2020. július 31-ig.

Térköveink, betonlapjaink, nagy-
méretű lapjaink, kerítés- és 
fala zóköveink, tömbköveink és 
egyéb térformáló elemeink teljes

választékát  
aktuális katalógusunkban, 
valamint honlapunkon találja 
meg: www.friedlterko.hu.

Német nyelvű katalógusunkat 
szakkereskedőinknél találja meg.
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választékát  

Merítsen tőlünk ihletet


