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*  Soronként kapható (egy sor 0,96 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
8 db 10×20 cm, 8 db 20×20 cm, 8 db 20×30 cm

Soronként kapható (egy sor 0,848 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
5 db 16×28 cm, 5 db 16×36 cm, 5 db 16×42 cm

Soronként kapható (egy sor 0,9375 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

SAVARIA CLASSIC VARIO
terra melírozott

terra
melírozott

andezit
melírozott

Vastagság: 6 és 8 cm

homokkő
melírozott

andezit
melírozott

BERLIN VARIO
andezit melírozott

Vastagság: 6 és 8 cm

andezit 
melírozott

TOLEDO VARIO
topáz melírozott

topáz
melírozott

Vastagság: Vario 6 cm 
Extra 8 cm

2 Modern és klasszikus burkolatok

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

Savaria Classic Vario: klasszikus letisztult felülettel, 
minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított 
kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását.

Berlin Vario: klasszikus, letisztult felületű, minimális 
éltöréssel. A gyárilag előre összeállított minimalista 
kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását. 

Toledo Vario: klasszikus felületű, minimális éltöréssel.  
A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi 
a különböző méretű kövek variálását a lerakás során.

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Savaria Classic Vario 
6 cm

11,25 m2 / 12 sor / 
1497 kg / raklap 
0,9375 m2 / sor

1,07 sor / m2

andezit melírozott
terra melírozott 6 230

Savaria Classic Vario 
8 cm

7,5 m2 / 8 sor / 
1335 kg / raklap 
0,9375 m2 / sor

1,07 sor / m2

andezit melírozott
terra melírozott 7 120

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Berlin Vario 6 cm
10,18 m2 / 12 sor / 
1353 kg / raklap
0,848 m2 / sor
1,18 sor / m2

homokkő melírozott
andezit melírozott 6 230

Berlin Vario 8 cm
8,48 m2 / 10 sor / 
1484 kg / raklap 
0,848 m2 / sor
1,18 sor / m2

homokkő melírozott
andezit melírozott 7 120

termék méret csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

* Toledo Vario 
6 cm

11,52 m2 / 12 sor / 
1555 kg / raklap

0,96 m2 / sor
1,04 sor / m2

topáz melírozott
andezit melírozott 5 710

Toledo Extra 
8 cm

20×60 cm
7,68 m2 /  8 sor / 
1244 kg / raklap 

8 db / 0,848 m2 / sor
1,18 sor / m2 

andezit melírozott

6 60040×40 cm
7,68 m2 /  8 sor / 
1244 kg / raklap 

6 db / 0,848 m2 / sor
1,18 sor / m2 

andezit melírozott

20×40 cm
7,68 m2 / 8 sor / 
1244 kg / raklap 

6 db / 0,848 m2 / sor
1,18 sor / m2 

andezit melírozott

Toledo Extra: nagyméretű térkő,  
klasszikus felülettel,  
normál éltöréssel.



  Soronként kapható (egy sor 0,96 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
8 db 10×20 cm, 8 db 20×20 cm, 8 db 20×30 cm

szürke homok őszilomb mokka

LONDON VARIO
őszilomb

Vastagság: 6 cm

1. 2. 3. 

LONDON
szürke

LONDON EXTRA
szürke

antracitantracit antracitbarna sárgavörös

Vastagság: 6 cm Vastagság: 8 cm

szürke szürke

3Modern és klasszikus burkolatok

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

*  Sárga szín 10×20, 20×20-as méretekben rendelhető.
A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

London Vario: klasszikus felületű, minimális éltöréssel.  
A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi 
a különböző méretű kövek variálását a lerakás során.

London Extra: nagyméretű térkő, klasszikus felülettel, 
normál éltöréssel.

London: klasszikus felületű, normál éltörés kialakított 
térkő.

termék méret csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

London Extra
8 cm

20×40 cm
7,68 m2 / 96 db / 
1336 kg / raklap

12 db / 0,96 m² / sor
(12,5 db / m2)

szürke 5 340
40×40 cm

7,68 m2 / 48 db / 
1244 kg / raklap

6 db / 0,96 m2 / sor
(6,25 db / m2) 

20×60 cm
7,68 m2 / 64 db / 
1244 kg / raklap

8 db / 0,96 m2 / sor
(8,33 db / m2)

antracit 5 900

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

London Vario 6 cm
11,52 m2 / 12 sor / 
1555 kg / raklap

0,96 m2 / sor
1,04 sor / m2

szürke 4 600
antracit 5 150
homok 5 310
mokka

őszilomb 5 390

termék méret csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

London 6 cm

1. tégla
10×20 cm

11,52 m2 / 12 sor / 
1532 kg / raklap

48 db / 0,96 m² / sor
(50 db / m2) 

szürke 4 440
vörös

antracit
barna

5 000

*sárga 5 470

2. kocka
20×20 cm

11,52 m2 / 12 sor / 
1521 kg / raklap 

24 db / 0,96 m2 / sor
(25 db / m2) 

szürke 4 600
vörös

antracit
barna

5 150

*sárga 5 630

3. nagytégla
30×20 cm

11,52 m2 / 12 sor / 
1579 kg / raklap 

16 db / 0,96 m2 / sor
(16,66 db / m2) 

szürke 4 600
vörös

antracit
barna

5 150



homok

AQUINCUM BLOKK ANTIK
homok

AQUINCUM ANTIK
homok

AQUINCUM ANTIK SZEGÉLY
homok

homok antracit

Vastagság: 7 cm

1. 2. 3. 4.

4 Antikolt burkolatok

Aquincum Blokk Antik: Antikolt élkialakítású elemek, 
melyek minden oldalukon és élükön antikolt felületű 
elemek. Felhasználható kerti falak, magaságyások, 
kerítések és kerítésoszlopok, valamint kertek, teraszok, 
külső lépcsők építésére.

Aquincum Antik: Antikolt élkialakítású elemek, melyek 
minden oldalukon és élükön antikolt felületű térkövek.  
A különböző méretek külön-külön is megvásárolhatóak.

Aquincum Antik: szegély minden éle antikolt kialakítású, 
amely felhasználható természetes kövek vagy bármely 
antikolt felületű térkő szegélyezéséhez. Fektetve vagy 
állítva is egyaránt.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

Aquincum ANTIK szegély megegyezik az Aquincum Antik nagytégla 21x28x7 cm elemmel.

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Aquincum ANTIK 
Blokk

40×20×15 cm

60 db / 5 sor / 
1620 kg / raklap

(2,5 vagy 5 db / fm 
12,5 vagy 16,66 db / m2)

antracit

1 530homok

szürke

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Aquincum ANTIK
homok
7 cm

1. kistégla
7×14 cm

5,88 m2 / 600 db / 
859 kg / BIG BAG zsák

(102,04 db / m2)

7 280

2. kocka
14×14 cm

8,47 m2 / 9 sor / 432 db / 
1347 kg / raklap

48 db / 0,94 m2 / sor
(51,02 db / m2)

3. tégla
14×21 cm

7,94 m2 / 9 sor / 270 db / 
1231 kg / raklap

30 db / 0,88 m2 / sor
(34,01 db / m2)

4. nagytégla
21×28 cm

8,47 m2 / 9 sor / 144 db / 
1330 kg / raklap 

16 db / 0,94 m2 / sor
(17 db / m2)

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Aquincum
ANTIK szegély 
7×21×28 cm

144 db / 1330 kg / raklap
(3,57 vagy 4,76 db / fm)

homok
430

antracit



LONDON ÓDON
beige

beige hamu magma

ÓBUDA ANTIK
hamu

1. 2. 3.

ARRABONA ÓDON
antracit

antracit

Vastagság: 5 cm Vastagság: 5,3 cm Vastagság: 8 cm

5Antikolt burkolatok

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Óbuda
ANTIK

11,3×23 cm
5,3 cm *

9,09 m2 / ~ 350 db /  
1050 kg / BIG BAG zsák

(38,48 db / m2)

hamu

5 120
magma

London Ódon: felületén antikolt, töredezett élkialakítású 
térburkolat.
Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.

Arrabona Ódon: öregített felülete sík, ezáltal 
zökkenőmentes közlekedést biztosít. A klasszikus, de 
egyszerű tégla- és kockaformák könnyen lerakhatók, 
mivel élei illeszkednek egymáshoz.

Óbuda Antik: antikolt, töredezett élkialakítású térkő, melyek 
minden oldalukon és élükön öregített felületű elemek.
Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Arrabona
ÓDON

antracit
8 cm

1. kistégla
8×16 cm 

7,17 m2 / 8 sor / 560 db / 
1247 kg / raklap 

70 db / 0,89 m2 / sor
(78,12 db / m2)

6 5202. kocka
16×16 cm

8,6 m2 / 8 sor / 336 db / 
1497 kg / raklap

42 db / 1,07 m2 / sor
(39,06 db / m2)

3. tégla
16×24 cm

9,22 m2 / 8 sor / 240 db / 
1641 kg / raklap

30 db / 1,15 m2 / sor
(26,04 db / m2)

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

*Gyártásából adódó mérettolerancia miatt a rakása zsinór mellett, széles fugával (~5 mm) aján-
lott, megfelelő alépítménybe (felületi eltérése a terméknek ± 2 mm)

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

termék csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

London ÓDON
beige

10×20 cm tégla
5 cm

12,96 m2 / 12 sor / 
1452 kg / raklap

54 db / 1,08 m2 / sor
(50 db / m2)

5 000



COLONIA NATUR VARIO
borostyán melírozott

borostyán
melírozott

SAVARIA ÓDON VARIO
antracit

SAVARIA NATUR VARIO
homokkő melírozott

topáz
melírozott

homokkő
melírozott

Vastagság: 6 és 8 cm Vastagság: 6 és 8 cm Vastagság: 6 cm

6 Természetes hatású burkolatok

termék csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Savaria Ódon Vario 
antracit

6 cm

11,25 m2 / 12 sor / 
1497 kg / raklap
0,9375 m2 / sor
(1,07 sor / m2)

7 380

Savaria Ódon Vario
antracit

8 cm

7,52 m2 / 8 sor / 
1338 kg / raklap
0,9375 m2 / sor
(1,07 sor / m2)

8 270

termék csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Colonia Natur
Vario

borostyán
melírozott

6 cm

11,37 m2 / 12 sor / 
1535 kg / raklap
0,9475 m2 / sor
(1,06 sor / m2)

6 850

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Savaria Natur Vario 
6 cm

11,25 m2 / 12 sor / 
1497 kg / raklap
0,9375 m2 / sor
(1,07 sor / m2)

homokkő melírozott
6 850

topáz melírozott

Savaria Natur Vario 
8 cm

7,52 m2 / 8 sor / 
1338 kg / raklap
0,9375 m2 / sor
(1,07 sor / m2)

homokkő melírozott
7 740

topáz melírozott

Savaria Ódon Vario: felületén öregített, minimális 
éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció 
egyszerűvé teszi a kövek lerakását. Egyedi fény-árnyék 
hatást nyújtanak.

Colonia Naturo Vario: kövek strukturált felülete, lágy 
vonalai és melírozott árnyalata barátságossá és rendkívül 
természetessé teszik a burkolt felületeket.

Savaria Natur Vario: természeteskő ihlette, strukturált 
felülettel, minimális éltörés kialakítással, gyárilag 
előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a kövek 
lerakását. Egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.

 Soronként kapható (egy sor 0,9475 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza:  
3 db 26,5×13 cm; 6 db 26,5×26,5 cm; 6 db 13×13 cm; 3 db 40×26,5 cm.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

Soronként kapható (egy sor 0,9375 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza:  
3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm

Soronként kapható (egy sor 0,9375 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.



fehér

KORZÓ MOSOTT ÚTSZEGÉLY
fehér

fehér

KORZÓ MOSOTT VARIO
fehér

szürke antracit antracitfehér

ATHÉN MOSOTT
fehér, szürke, antracit

Vastagság: 6 cmVastagság: 7 cm

7Mosott felületű burkolatok

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Korzó Mosott Vario 
6 cm

11,52 m2 / 12 sor / 
1530 kg / raklap

0,96 m2 / sor
(1,04 sor / m2)

antracit
8 680

fehér

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Athén Mosott
20×20 cm

7 cm

8,57 m2 / 12 sor / 
1329 kg / raklap

20 db / 0,71 m2 / sor
(28 db / m2)

szürke

8 110antracit

fehér

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Korzó Mosott 
útszegély

8×25×100 cm

24 db / 1104 kg / raklap
(1 db / fm) fehér 8 120

Korzó Mosott Vario: mosott felületű térkő, minimális 
éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció, amely 
egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását a 
lerakás során. Esztétikus megjelenését, valódi bazalt és 
márvány kőzúzalék keverékéből kialakított finom mosott 
felületének köszönheti.

Athén Mosott: vintage stílus, 
rombusz alakú, mosott felületű 
burkolat. Megfelelő kombinációjú 
lerakása során térhatású kockás 
terület alakítható ki.
Tipp: szegélyezése Korzó Mosott 
útszegéllyel.

Korzó Mosott útszegély: alkalmas bármely mosott termék 
szegélyezéseként, vagy klasszikus felületű térburkolatok 
dekorációjaként.

Soronként kapható (egy sor 0,96 m2). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza:  
8 db 10×20 cm; 8 db 20×20 cm; 8 db 20×30 cm
A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.



1. 2. 3.

szürke

PRÁGA
szürke

1. 2. 3.

BARCELONA
antracit és agyag

antracit agyag

BUDAPEST

homokkő
melírozott

bazalt gránit

8 Ívek kialakítására alkalmas burkolatok

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Budapest
~ 7,5×7,5 cm

8 cm 6,29 m2 / 10 sor /  
1070 kg / raklap
0,629 m2 / sor
(1,59 sor / m2)

homokkő melírozott 7 390

Budapest Mosott
~ 7,5×7,5 cm

8 cm

gránit
bazalt 9 490

termék szín/méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Barcelona
6 cm

1. kiskocka
antracit

7,5×7,5 cm

5,04 m2 / 8 sor / 896 db / 
630 kg / raklap

112 db / 0,63 m2 / sor
(177,77 db / m2)

5 500
2. kocka

agyag
15×15 cm

8,64 m2 / 12 sor / 384 db / 
1167 kg / raklap

32 db / 0,72 m2 / sor
(44,44 db / m2)

3. nagykocka
agyag

30×30 cm

8,64 m2 / 12 sor / 96 db / 
1149 kg / raklap

8 db / 0,72 m2 / sor
(11,11 db / m2)

Budapest térkövek: szabálytalan 
kockakövek, ívek rakására és 
egyéb burkolatok kiemelésére 
alkalmas. Szabálytalan formája 
miatt 4 db kő a kalkuláció alapja, 
melyek 15×15 cm-es rasztert 
alkotnak.

Barcelona: kerekített kialakítású térkő. A legkisebb 
mérete kiválóan alkalmas ívek kialakítására.

Prága térkő: időtlen, klasszikus felületű, 
kerekített élű kialakítású térkő, amely
ívek fektetésére is alkalmas.

Vastagság: 8 cm Vastagság: 6 cmVastagság: 8 cm

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Prága
szürke
8 cm

1. kocka
11,2×11,2 cm

7,69 m2 / 10 sor / 
1277 kg / raklap

60 db / 0,77 m2 / sor
(78 db / m2)

5 200
2. tégla

11,2×17 cm

8,08 m2 / 10 sor / 
1333 kg / raklap

42 db / 0,81 m2 / sor
(52 db / m2) 

3. körív 
Egy sor tartalmaz:

kiskörív 6/11×8,6 cm
nagykörív 7/11×11,4 cm

6,1 m2 / 10 sor / 
1000 kg / raklap

5 db kiskörív 55 db nagykörív / 
0,61 m2 / sor
(100 db / m2)

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

* Soronként kapható, mely tartalmaz 6 db kis körívet és 55 db nagy körívet (egy sor 0,61 m2)

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

Soronként kapható (egy sor 0,629 m2). 



szürke

DUBLIN ÖKO

szürke

ROTTERDAM ÖKO
szürke

szürke

GYEPRÁCSKŐ

1.

Vastagság: 8 cm
2.

Vastagság: 10 cm

vörös

9Vízáteresztő burkolatok

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Dublin Öko
20×20 cm

8 cm

7,2 m2 / 10 sor / 180 db / 
1044 kg / raklap

18 db / 0,72 m2 / sor
(25 db / m2)

szürke 5 200
vörös 5 770

termék csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Rotterdam Öko
szürke

20×16,5 cm
8 cm

8 m2 / 10 sor / 
1320 kg / raklap

28 db / 0,80 m2 / sor
(35 db / m2)

4 960

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Gyeprácskő

1. 40×40 cm
8 cm

9,6 m2 / 10 sor / 
1036 kg / raklap

6 db / 0,96 m2 / sor
(6,25 db / m2)

3 980

2. 60×40 cm
10 cm

7,69 m2 / 8 sor / 
1031 kg / raklap

4 db / 0,96 m2 / sor
(4,16 db / m2)

4 420

Dublin Öko: széles fugák kiváló vízelvezető képességgel 
rendelkeznek. Távtartói lehetővé teszik a víz könnyű 
elszivárgását, ezáltal megmarad a talaj és a zöldterület 
ökológiai egyensúlya.

Rotterdam Öko: A csapadékvíz elvezetésére terveztük, 
mint a hagyományos Rotterdam burkolatot. A Rotterdam 
Öko széles fugájának köszönhetően megmarad a talaj  
és a zöldterület ökológiai egyensúlya.

Gyeprácskő: kialakításának köszönhetően természetes 
módon visszavezeti a lehullott csapadékot a talajba. 
Felhasználásával megmarad a talaj és a zöldterület 
ökológiai egyensúlya.

Vastagság: 8 és 10 cm Vastagság: 8 cm Vastagság: 8 cm

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.



szürke

BOSTON MF
szürke

Exkluzív gyártású termékekeink. 
Beton másképpen...
A beton természetes tulajdonságánál fogva 
az egyedi ötletek megvalósításához korlátlan 
teret enged. Mi megragadtuk ezt a lehetőséget 
és képessé váltunk formába önteni az egyéni 
elképzeléseket. Legyen szó a külső terek 
formázásáról vagy lenyűgöző belsőépítészeti 
elemek, dísztárgyak kialakításáról. Kézi gyártású 
dizájn termékeinket egyéni igények alapján 
alkotjuk. A precíz tervezést követően a teljes 
gyártási folyamat gondosan, kézzel történik. 
Egyedi ajánlat alapján betonból formába öntjük 
azt, amit Ön megálmodott.

Önnek nincs más dolga, mint a kereskedő 
partnerünknél meghagyni az elképzelt betonelem 
leírását vagy rajzát (pult, asztallap, mosdó stb.), 
valamint a rendelkezésre álló legtöbb információt, 
Kollégáink pedig felveszik Önnel a kapcsolatot.

palaszürke

KILKENNY MF 
palaszürke

Vastagság: 5 cm Vastagság: 4 cm

10 KK Manufaktúra

• Felület: matt, enyhén érdes
• Fózolás mértéke: minimális, szögletes
• Fugaszélesség: min. 3 mm

Boston MF: Kilkenny MF:

Lépcsőblokk Kilkenny MF:

• Felület: strukturált felület 
• Fózolás: nincs
• Fugaszélesség: min. 3 mm

• Méret 100×39,5×15 cm
• Felület: strukturált felület 
• Fózolás: nincs

Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, 
oldalán távtartóval rendelkezik.

Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, 
oldalán távtartóval rendelkezik.

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/db

Boston MF
szürke

80×40 cm
5 cm

7,68 m2 / 24 db / 
864 kg / raklap
(3,13 db / m2)

5 630
80×80 cm

5 cm
5,12 m2 / 8 db / 
580 kg / raklap
(1,56 db / m2)

11 390

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/db

Kilkenny MF
palaszürke

90×30 cm
4 cm

4,32 m2 / 16 db / 
396 kg / raklap

(3,7 db / m2)
4 190

Lépcsőblokk
Kilkenny MF 100×39,5×15 cm

4,32 m2 / 16 db / 
396 kg / raklap

(3,7 db / m2)
6 db / 786 kg / raklap

132 kg / db

29 850



antracit

MANHATTAN MF
antracit

mészkő

DELPHI MF
mészkő

VEZÚV MF
antracit

Vastagság: 4 cm Vastagság: 5 cm

58 cm

60 cm

58 cm

58 cm

29 cm

12

29 29

296 29

6

6

58 cm

60 cm

58 cm

58 cm

29 cm

12

29 29

296 29

6

6

58 cm

60 cm

58 cm

58 cm

29 cm

12

29 29

296 29

6

6

58 cm

60 cm

58 cm

58 cm

29 cm

12

29 29

296 29

6

6

11KK Manufaktúra

Manhattan MF: Delphi MF:

Vezúv MF:

• Felület: selyemmatt
• Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
• Fugaszélesség: min. 3 mm

• Felület: természetes mészkőre hasonlít
• Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
• Fugaszélesség: min. 3 mm

Egyedileg összeállítható minimál stílusú támfal elemek, 
melyek szabálytalan játékot alkotnak a síkban.

Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, 
oldalán távtartóval rendelkezik.

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/db

Manhattan
MF 

antracit

60×30 cm
4 cm

7,2 m2 / 40 db / 
652 kg / raklap
(5,56 db / m2)

2 280
60×60 cm

4 cm
7,2 m2 / 20 db / 
652 kg / raklap
(2,78 db / m2)

4 540
90×60 cm

4 cm
4,32 m2 / 8 db / 
396 kg / raklap
(1,85 db / m2)

7 000

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/db

Delphi MF
mészkő

80×80 cm
5 cm

5,12 m2 / 8 db / 
580 kg / raklap
(1,56 db / m2)

10 190

termék méret csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/db

Vezúv
támfal

MF
antracit

fedőkő
58×29×6 cm

32 db / 8 sor / 652 kg / raklap
20,4 kg / db (20,4 db / fm) 6 280

félkő
58×29×6 cm

32 db / 8 sor / 403 kg / raklap
12,6 kg / db (28,74 db / m2) 3 360

normálkő
58/60×29×12 cm

20 db / 5 sor / 516 kg / raklap
25,8 kg / db (14,37 db / m2) 6 080

pillérelem
29×29×6 cm

64 db / 8 sor / 480 kg / raklap
7,5 kg / db (57,47 db / m2) 1 870Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, 

oldalán távtartóval rendelkezik.



BORDÁS KOSÁR
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kristály avaravar homokhomok

Vastagság: 10 cm

LISSZABON TÁMFAL
homok

KÖR

KERTI SÜTŐ
homok

12 Kertépítés

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Kerti sütő
50 cm magas

80 cm belső átmérő

1 db Kerti sütő / 
680 kg / raklap avar

homok 50 290(Tartalmaz: Lisszabon támfalból
64 db normál elem

16 db fedkő)

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Bordás kosár
45×30×30 cm

32 db / 4 sor / 
1264 kg / raklap

8 db / sor
(11,1 vagy 7,4 db / m2)

avar
antracit
homok
kristály

1 680

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Lisszabon támfal
20×15,3 / 23,1 cm

10 cm vastag

120 db / 5 sor / 
1020 kg / raklap

15 db / sor
12 db normálkő és 3 db fedőkő / sor

(50 db / m2)

kristály

630avar

homok

avar antracit homok kristály

Kerti sütő: egy gondosan kiválasztott vízszintes területre 
kb. 1-2 óra időráfordítással egyedi megjelenésű, többcélú 
kerti sütő építhető.

Lisszabon támfal: Alkalmas természetes, pattintott 
kőfalakhoz hasonló felületű támfal létrehozásához. 
Kötőanyag nélkül 70 cm-ig rakható. 70 cm feletti építéshez 
fagyálló csemperagasztó használatát javasoljuk. Elemei 
szárazon, hornyokkal kapcsolódnak. Trapéz alakja 
alkalmassá teszi ívek kialakítására is.

Lisszabon támfal csak soronként kapható, 10 db normál kő és 5 db fedkő  
van soronként csomagolva. A Lisszabon támfal beépítési útmutatója letölthető  
a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.

Kerti sütő 80 db elemet tartalmaz, 50 cm magas, 80 cm belső átmérővel. 
A kerti sütő összeszerelési útmutatója letölthető a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.



25 kg

FUGAHOMOK

JÁTSZÓTÉRI HOMOK

VÍZELVEZETÉS
VILÁGÍTÓ TÉRKŐ
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termék méret cikkszám csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/db

FILCOTEN 
SELF 

Betonfolyóka 
üvegszál 
erősített 

lejtés nélkül

500×122×98 mm 002061
Azonosító: 10710080

24 db / 151 kg / raklap
6,43 kg / db

2 db / fm
3 430

1000×122×98 mm 002060
Azonosító: 10710000

48 db / 403 kg / raklap
8,4 kg / db
1 db / fm

3 900

FILCOTEN 
SELF 

Acélrács
Bordás  

horganyzott

500×120×2 mm
RSZ 5/80 mm

002162
Azonosító: 17010233

48 db / 28,8 kg / raklap
0,6 kg / db
2 db / fm

2 060

1000×120×2 mm
RSZ 5/80 mm

002160
Azonosító: 17010232

240 db / 
288 kg / raklap

1,2 kg / db
1 db / fm

4 280

Kertépítés

termék csomagolás
bruttó

eladási ár
Ft/zsák

Játszótéri homok
0,1 – 0,8 mm

tapadásmentes, természetes
48 zsák / 1200 kg / raklap

2 060
Fugahomok
0,5 – 1,4 mm

25 kg / zsák

termék csomag  
tartalmaz szín

bruttó
eladási ár
Ft/csomag

London Világító 
térkő 

10×20×6 cm   
alapcsomag

6 db LED világító térkő
1 db tápegység

1 db vezérlő-távkapcsoló
2×6 db vízálló 

gyors csatlakozó (IP67)
30 m + 2×1,5 m 

gumiköpenyes vezeték 

fehér

133 350
színes

Óbuda Világító 
térkő 

11,3×23×5,3 cm   
alapcsomag

6 db LED világító térkő
1 db tápegység

1 db vezérlő-távkapcsoló
2×6 db vízálló 

gyors csatlakozó (IP67)
30 m + 2×1,5 m 

gumiköpenyes vezeték

fehér

139 700
színes

A Hydro BG Kft. korszerű és átgondolt terméke, hosszú évek 
fejlesztésének eredménye a FILCOTEN self folyókarendszer. 
Elsősorban lakossági felhasználásra szánt termék, amely 
ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak, fagy- és UV-álló. Továbbá 
nagy nyomószilárdággal rendelkezik, amely megnöveli a 
törésállóságát. Jól illeszkedik a különböző burkolatokhoz, mint 
térkőhöz, járólaphoz és más, nem öntött felülethez.

Játszótéri és fugahomok: Hőkezelt, szárított  
és csíramentesített termék.

A Lighting Bricks LED világító térkövek időtálló, nagy 
teherbírású anyagból készülnek. Víz-, por- és UV-álló 
tulajdonságuknál fogva széleskörű felhasználásra 
alkalmasak. A LED világító térkövek fehér és színes 
változatban is elérhetők. A színes kivitel esetén a színek  
a vezérlő segítségével tetszés szerint állíthatók. Vezérlése 
összekapcsolható alkonykapcsolóval, mozgásérzékelővel 
és kapu-távirányítóval egyaránt. Bővíthető, egy 
vezérlőről akár 20 db LED világító térkő működtehető. 
Az alapcsomag a telepítéshez minden szükséges 
alkotóelemet tartalmaz.

A15 KN gyalogos terhelésre.

BIG BAG zsákos kiszerelésben is kapható ~1 t/zsák. 
A részletekről érdeklődjön partnereinknél!



JÁRÓLAP KORZÓ MOSOTT
fehér, antracit

JÁRÓLAP SÉTÁNY MOSOTT
fehér

Vastagság: 4,5 cm

vörös sárga antracitszürke fehér fehértopáz
melírozott

JÁRÓLAP CLASSIC
szürke

Vastagság: 4,5 cm Vastagság: 4,5 cm

14 Lapok

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Járólap Classic
35×35 cm

4,5 cm

13,24 m2 / 18 sor / 108 db / 
1376 kg / raklap

6 db / 0,73 m2 / sor
(8,16 db / m2)

szürke 4 070
vörös 4 680
topáz 

melírozott 5 380

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Járólap
Sétány
Mosott 

35×35 cm
4,5 cm

13,24 m2 / 18 sor / 108 db / 
1376 kg / raklap

6 db / 0,73 m2 / sor
(8,16 db / m2)

fehér

6 170
sárga

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/m2

Járólap 
Korzó
Mosott

35×35 cm
4,5 cm

13,24 m2 / 18 sor / 108 db / 
1376 kg / raklap

6 db / 0,73 m2 / sor
(8,16 db / m2)

antracit

7 120
fehér

Járólap Classic: Klasszikus felületű, normál éltöréssel 
kialakított térkő.

Járólap Sétány Mosott: felület a válogatott és tisztított 
nemeskavicsoknak köszönhetően elegáns külsőt 
kölcsönöz a gyalogos forgalomnak kitett felületeken.

Járólap Korzó Mosott: felülete a természetes márvány 
örleménynek köszönhetően elragadó külsőt kölcsönöz  
a gyalogos forgalomnak kitett felületeken.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva  
szükséges az elemeket felhasználni.



JÁRDASZEGÉLY
antracit

PALISZÁD SZEGÉLY
antracit

KERTI SZEGÉLY
homok

JÁRDASZEGÉLY 
antracit

szürke antracitvörös homokbarna sárga homok antracitbarna szürkevörös szürke antracitvörös homokbarna

Méret: 5×100×20 cm
egyenes tetővel

Méret: 5×100×25 cm
íves tetővel Méret: 6×50×30 cm

15Szegélyek

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Járdaszegély 
egyenes tetővel 
5×100×20 cm

60 db / 60 fm / 
1260 kg / raklap

(1 db / fm)

szürke 800
vörös

980antracit

barna

homok 1 150
sárga 1 330

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Kerti szegély
íves tetővel

 5×100×20 cm

60 db / 60 fm / 
1260 kg / raklap

(1 db / fm)

szürke 800
vörös

980antracit

barna

homok 1 150

Kerti szegély
íves tetővel

 5×100×25 cm

Bugyi: 
40 db / 40 fm / 

1120 kg / raklap
Kerta: 

36 db / 36 fm / 
1008 kg / raklap

(1 db / fm)

szürke 1 010
vörös

1 190antracit

barna

homok 1 360

termék csomagolás szín
bruttó

eladási ár
Ft/db

Paliszád
szegély 

6×50×30 cm

40 db / 20 fm / 
780 kg / raklap

(2 db / fm)

szürke 800
vörös

980antracit

barna

homok 1 150

Járdaszegély: A szegély a burkolat oldalirányú 
megtámasztásának szempontjából elengedhetetlen. 
Alkalmazhatjuk különböző burkolatok elválasztására.

Kerti szegély: A szegély a burkolat oldalirányú 
megtámasztásának szempontjából elengedhetetlen. 
Alkalmazhatjuk különböző burkolatok elválasztására.

Paliszád szegély: nemcsak dekoratívabb szegélyezésre, 
hanem kisebb szintkülönbségek (max. 20 cm) 
megtámasztására, azon kívül lépcsőelemek kialakításához 
is ajánljuk. Hossza és tagoltsága esztétikus ívek 
szegélyezését teszi lehetővé.



www.kavicsbeton.hu

Az Ön Kereskedő Partnere:

termék csomagolás felhasználási terület
bruttó

eladási ár
Ft/ db

Speciális tisztító C 1 kg Kőtisztító –  
Kivirágzás eltávolító 3 070

Algaeltávolító 1 kg Hatékony betontisztító  
a moha és algabenövés ellen 4 230

Rozsdaeltávolító 1 kg
Savtartalmú tisztítószer  
cementkötésű és más  

ásványi felületek tisztításához
8 250

Olajeltávolító 600 ml Betonfelületeken olajfoltok 
eltávolítására alkalmas 14 400

Tisztító  
koncentrátum T 1 kg Halogénmentes 

mosó- és oldószer 9 130

Compact impregnáló 1 kg Enyhén színfokozó 
Beton felületek impregnálásához 7 400

Perfect impregnáló 1 kg Beton felületek impregnálásához 5 290

Fugaszilárdító SL 1 kg Kötőanyag fugahomokhoz 4 910

Fugaszilárdító 500 ml Kötőanyag-fugák  
utólagos megkötéséhez 6 330

TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZER 
PROGRAM

Vásárlás, illetve beépítés előtt figyelmesen olvassa el az aktuális eladási- és szállítási 
feltételeinket (ESZF) és beépítési, technikai útmutatónkat, amelyek a weboldalunkon is 
elérhetők.

A feltüntetett egységárak az ÁFA-t tartalmazzák és a Kereskedőpartnereink telephelyére szállítva értendőek. 
A KK Kavics Beton Kft által történő szállítás saját címre 20-22 tonnás raksúlyú önrakodó szerelvénnyel 
igényelhető, amelynek költsége bruttó 50 800 Ft/autó.

Raklapjainkat Kereskedő Partnereink telephelyén (vásárlás helyszínén) vagy gyárainkban visszaváltjuk.

A KK Kavics Beton Kft. a termékeit raklapon, illetve Big Bag zsákban értékesíti. 
Raklap / BIG BAG ár:  4 445 Ft / db
Használati díj: 0 –180 napig: 1 016 Ft / db
 181–360 naptól: 2 032 Ft / db

Gyári elérhetőségeink:
2347 Bugyi, Alsóráda puszta 10.
Tel.:  +36 30 535 8541  •  +36 30 535 8542   

+36 30 535 8543  •  +36 70 680 8364
Fax: +36 29 547 285  
E-mail: megrendeles@kavicsbeton.hu

8492 Kerta, Vasútállomás 02/10. Hrsz.
Tel.:  +36 20 251 8386  •  +36 30 520 2396  •  +36 20 252 2174
E-mail: kertamegrendeles@kavicsbeton.hu

A kiadványban szereplő árak 2020. január 2-től érvényesek visszavonásig, vagy az újabb  
KK Kavics Beton Árjegyzék megjelenéséig. Aktuális árjegyzékünkről weboldalunkon tájékozódhat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban ábrázolt termékek színe a valódi 
színtől eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


