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Kövek a
teljesség
érzethez
A kövek a mi szenvedélyünk. Több mint 70 éve
gyártunk magas minőségű térkövet,teraszlapokat
és falköveket Alsó Ausztriában. A szigorú
belső ellenőrzése a termékgyártásnak biztosítja
termékeink magas minőségű színvonalát.
Külső, független minőséget vizsgáló cégek is
megerősítik és tanúsítják a kiváló minőségű
végterméket.
Mi ezzel a kiadvánnyal szeretnénk Önnek a
Weissenböck 2020. évi akciós termékeiket
bemutatni.
A legmagasabb minőség elérhető áron, kíváló
ár –érték arány a térkövek, lapok és kerítés
és fal elemek kínálatában Ezekkel tudja Ön is
megvalósítani a saját környezetének szebbé tételét.
Nézze meg az interneten is. A www.kovek.hu oldalon
találja az tájékoztatást a felhasználáshoz, ápoláshoz
és tisztításhoz.
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Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

barna melírozott

Kevert szett natúr
—

• Kombikő betonszilárd felülettel és hullámos
szegéllyel
• Kilenc, egymással teljeseteljesn összeillő forma egy
kő szettben
• Lerakása lehetséges szabályos kötésben, sorokban
vagy ettől eltérően szabad, saját egyéni formában is
• Illeszkedő, egymáshoz kíválóan kapcsolódó kö
optimális megjelenést és fúga kialakítást is lehetővé
téve
• Weissenböck minőségi garanciával
• Minden oldala fagy és sóálló
• Teherautóval is terhelhető
• 8 cm kővastagság
• Színek: barna melírozott, szürke melírozott

szürke melírozott

Több színben
15.455 Ft/m² helyett

csak

11.900 Ft/m²

barna melírozott

Kevert szett antik
—

• Antik kombikő letört élekkel és sarkokkal
• Kilenc, egymással teljesen összeillő forma egy
kő szettben
• Lerakása lehetséges szabályos
kötésben,sorokban,vagy ettől eltérően szabad,
saját egyéni formában is
• Illeszkedő, egymáshoz kíválóan kapcsolódó
kő optimállis megjelenést és fúga kialakítást is
lehetővé téve
• Weissenböck minőségi garanciával
• Minden oldala fagy és sóálló
• Teherautóval terhelhető
• 8 cm kővastagság
• Színek: barna

melírozott és szürke melírozott

Több színben
12.857 Ft/m² helyett

csak

9.900 Ft/m²


szürke melírozott

Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

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
• 3 0 év utángyártási garancia
• 5 cm kővastagság
15,6 cm kőszélesség
• Színek: kagylómész, szürke árnyalt, gránitszürke
árnyalt, homokkő, patinazöld, tejeskávé, kobaldkék,
toskanavörös, szavanna, jáva barna

Több színben
10.611 Ft/m² helyett

kagylómész

kagylómész

szürke árnyalt

Rialta® Grande antik
—

Top 2+

• A ntik 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
• 3 0 év utángyártási garancia
• 5 cm kővastagság
• Színek: kagylómész, szürke árnyalt, tejeskávé,
jávabarna

Több színben
10.611 Ft/m² helyett
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csak

7.134 Ft/m²

 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
A
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

csak

7.134 Ft/m²

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

Rialta® Grande natur
—

Top 2+

• Járás és gördülésbarát felület az egyenes élek és
keskeny fúgatávolság miatt
• Három különböző sorszélességből áll a térkő együttes
• A z 5 cm kővastagságnak köszönhetően
személyautóval terhelhető
• Minden oldala fagy és sóálló
• Tartós, vízelvezető felső kvarcfelület
• Weissenböck garanciával
• Kővastagság: 5 cm
• Színek: kagylómész, szürke árnyalt

Több színben
8.754 Ft/m² helyett

csak

6.541 Ft/m²

szürke árnyalt

kagylómész

Rialta® natur
—

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

Több színben
8.754 Ft/m² helyett

csak

6.541 Ft/m²


jávabarna

Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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Rialta Grosso natur
—

Top 2+

• Modern sortérkő
• A keskeny fúgaméretnek köszönhetően kellemesen
gördülélékeny a lábnak és keréknek egyaránt
• Minden oldala fagy és sóálló
• A z 5 cm vastagságnak köszönhetően könnyen
lerakható a térkő
• Körülbelül 20% nagyobb kőméretek a Rialta natur
kövekhez hasonlítva
• Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc árófelület
• 3 0 év utángyártási garancia
• Weissenböck minőségi garancia
• Színek: kagylómész gránitszürke árnyalt, szavanna,
jávabarna

Több színben
8.754 Ft/m² helyett

csak

szavanna

gránitszürke árnyalt

Rialta Grosso
mikrofózolt
—
®

Top 2+

• M odern, egyenes vonalú, nagyméretű formák

• Egyenes vonalú mutatós összhatás érhető el a
térkősorok lerakásával
• Minden oldal fagy és sóálló
• Személyautóval terhelhető
• Víztaszító, tartós felső kvarcfelület
• 3 0 év utángyártási garancia
• Weissenböck minőségi garancia
• 5 cm kővastagság,
18,7 cm kőszélesség
• Színek: kagylómész, gránitszürke árnyalt

Több színben
8.754 Ft/m² helyett

csak

6.541 Ft/m²

Schieferschattiert
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 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
A
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

6.541 Ft/m²

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

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
• 3 0 év utángyártási garancia
• 5 cm kővastagság
16 cm kőszélesség
• Színek: kagylómész iBS, árnyalt pala szürke

Schieferschattiert

árnyalt pala szürke

Több színben
9.071 Ft/m² helyett

csak

6.985 Ft/m²

Via Capo® natur
—

• A z egyenes élek és sarkok
kényelmes komfortot adnak a
gyalogos és autó forgalomhoz
• Sortérkő lerakásra kész
kiszerelésben
• Személyautóval terhelhető
• Fagy és sóálló minden oldala
• 3 0 év utángyártási garancia
• Kővastagság: 5 cm
16 cm kőszélesség
• Színes: kagylómész iBS, árnyalt pala
szürke

Több színben
7.902 Ft/m² helyett

csak

6.084 Ft/m²
kagylómész iBS

Via Capo® mikrofózolt
—

• Igényes megjelenésű forma, amely kíváló összhatást
biztosít
• Mikrofózolt éle van a térkőnek
• Minden oldala só és fagyálló
• 3 0 év utángyártási garancia
• Személyautóval terhelhető
• 5 cm kővastagság
16 cm kőszélesség
• Színek: kagylómész iBS, gránitszürke árnyalt, szürke

szürke

Szürke
7.144 Ft/m² helyett

csak

Minden más színben
7.902 Ft/m² helyett

csak



5.501 Ft/m²
6.084 Ft/m²

Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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Tango 6
—

• 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

Szürke
8.631 Ft/m² helyett

csak

6.646 Ft/m²

Minden más színben
8.797 Ft/m² helyett

csak

6.773 Ft/m²

grafitfehér

grafitfehér

barista

Tango 8
—

• Modern megjelenés, mikrofózolt, egyenes élek
• Illeszkedő, egymáshoz kíválóan kapcsolódó
kö optimális megjelenést és fúga kialakítást is
lehetővé téve
• Teljes kőszett ami 4 különböző méretből áll
• Jól összeilleszthető szinben lapokkal,lépcső és
kerítés elemekkel
• Teherautóval terhelhető
• Fagy és sóálló
• 8 cm es kővastagság
• Színek: barista és grafitfehér

Mindkettő színben
12.857 Ft/m² helyett
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csak

9.900 Ft/m²

 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
A
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

Leo Colori 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

Több színben
8.053 Ft/m² helyett

csak

6.201 Ft/m²

grafitfehér

kevert kagyló

Leo Colori 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

Mindkettő színben
12.376 Ft/m² helyett

csak

9.529 Ft/m²


grafitfehér

Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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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

Több színben
12.376 Ft/m² helyett

csak

kevert kagylószín

gránitszürke árnyalt

kagylómész

Tegula natur
—

• 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
• 3 0 év utángyártási garancia
• Kővastagság: 8 cm
• Színek: gránitszürke árnyalt, kagylómész

Mindkettő színben
11.274 Ft/m² helyett

csak

8.681 Ft/m²

 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
10 Aamelyek
gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

9.529 Ft/m²

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

Pisa antik
—

• Utak, teraszok, garázsbejárók és parkolók
kialakításához
• A ntik 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, gyöngyszürkesatírozott

Több színben
8.797 Ft/m² helyett

csak

6.773 Ft/m²

gyöngyszürke-satírozott

beigenarancs satírozott

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

Több színben
7.970 Ft/m² helyett

csak

6.137 Ft/m²
gyöngyszürke satírozott



Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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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

Több színben
15.542 Ft/m² helyett

		

beigesárga

ezüst

Sereno
—

• Mindig divatos, klasszikus forma
• Elegáns hosszanti forma, impregnált felülettel
• A jánlott 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

Több színben
16.506 Ft/m² helyett

		

csak

12.709 Ft/m²
(2.345 Ft/db.)

 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
12 Aamelyek
gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

szürke

csak

11.967 Ft/m²
(2.933 Ft/db.)

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

Carma® Nobile
—

• A z 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

strandsárga

Több színben
21.903 Ft/m² helyett

csak

20.233 Ft/m²

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

Több színben
21.903 Ft/m² helyett

csak

20.233 Ft/m²
ezüstszürke

Carma® Tin
—

• 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

Több színben
21.903 Ft/m² helyett

csak

20.233 Ft/m²
elefántcsont


Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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Scalina®
—

• Nagyméretű teraszlap elegáns megjelenéssel
• Finom kidolgozású, impregnált felületettel kialakítva
• A z 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

Több színben
20.454 Ft/m² helyett

antracit, világosszürke

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
• 6 0x30 cm,méretben 5 cm lapvastagsággal
• Színek: kevert kagylószín, grafitfehér

Több színben
11.825 Ft/m² helyett

		

csak

9.105 Ft/m²
(1.680 Ft/db.)

kevert kagyló
 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
14 Aamelyek
gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

csak

18.327 Ft/m²

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

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

Több színben
12.376 Ft/m² helyett

csak

9.529 Ft/m²

grafitfehér

Szín szettben a térkővek, lapok,falkövek és lépcső elemek is harmónikusan
összekombinálhatóak. Itt éppen grafit fehér színben látható.

világosszürke

Style
—

• Erőteljes optikai hatás a strukturált felületnek
köszönhetően
• A jánlott 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

Több színben
18.569 Ft/m² helyett



csak

14.299 Ft/m²

(3.505 Ftx/db.)

Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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Struktur
—

• Stilusos, elegáns lap strukturált felülettel
• Kidolgozott, sima felület
• A z impregnálás a könnyű tisztítást teszi lehetővé
• Fagy és sóálló
• Teraszok és kerti utak gyalogos forgalmához ajánlott
• Lapvastagság: 3,8 cm
• Színek: világoszürke, naturfehér

Több színben
19.671 Ft/m² helyett

naturfehér

világos gránit

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, világos gránit

Több színben

csak

19.420 Ft/m²

 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
16 Aamelyek
gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

csak

15.147 Ft/m²
(2.795 Ft/db.)

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

FSZ-Platte
—

• Fagyálló, minőségi porcelanlap, amely kíváló összhatást
sugároz
• A jánlott 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

Több színben

csak

34.433 Ft/m²

aranybeige

tölgybarna

dióbarna

FSZ-Diele
—

• A lap fa hatású és mintázatával, felületi

kialaításával is ezt erősíti
•A
 lkalmas teraszok, téli kertek, kerti utak
kialakításához, kül és beltáren egyaránt
használható, gyalogos forgalomra tervezett
•N
 em kell olajjal kezelni, nincs algaképződés, nem
szálkásodik, nem hasad
•F
 orma és színtartó
•E
 llenálló bizonyos kémiai hatásokkal szemben EN
ISO 10545-13
•L
 apméret: 119,5x39,5 cm Lapvastagság: 2 cm
•S
 zínek: dióbarna és tölgybarna

Több színben

csak

35.109 Ft/m²


Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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Bayfield
—

• Támfalkő, három méretben,
3,15 méter magasságig építhető
• Terméskő hatású felület tört
szélekkel
• Fagyálló
• Színek: beigebarna, szürke antracit

Normál kő

3.391 Ft/db.

Sarok és zárókő

4.280 Ft/db.

Fedlapkő

2.710 Ft/db.

Több színben 4.216 Ft/db. helyett csak

Több színben 5.309 Ft/db. helyett csak

Több színben 3.379 Ft/db. helyett csak

beigebarna

Portofino
—

• A ntik 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

Falkő – Szett
Több színben 82.584 Ft/m² helyettcsak
		
Portofino 7 cm
Több színben
4.582 Ft/szett helyett
csak

63.589 Ft/m²
(fedőlap nélkül)

3.529 Ft/szett

Portofino 14 cm
Több színben
9.166 Ft/szett helyett

csak

7.059 Ft/szett

Fedlap - Szett
Több színben
7.335 Ft/szett helyett

csak

3.529 Ft/szett
melírozott antracit

 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
18 Aamelyek
gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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Törpekanál
—

• A föld a törpekanálban marad garanciát adunk a
termékhez
• Növénybarát mint egy cserépedény
• A z 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

Több színben
1.536 Ft/db. helyett

csak

1.179 Ft/db.

napsárga

tört fehér

Maclit
—

• Falkő, aminek több oldala jól használható, kettő,
három vagy négy oldala is hasított felülettel
kialakított
• Kialakítható belőle kerti fal, egyéb védőfal
• Fagyálló
• Hozá illő fedlap méret 47x27x5-5,5 cm
Két oldalon kialakított hasított felülettel
• Normál kő: 40x20 cm, Félkő: 20x20cm
Kőmagasság 18 cm
• Színek: tört fehér, tört szürke

Több színben, két oldaon hasított
Normál kő
2.602 Ft/db. helyett
Félkő
1.424 Ft/db. helyett
Fedlap
1.593 Ft/db. helyett

csak
csak
csak

2.003 Ft/db.
1.097 Ft/db.
1.226 Ft/db.

Igény szerinti kialakításhoz kérjen árat tőlünk.



tört fehér

Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.
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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

Normál kő
2.189 Ft/db. helyett

csak

1.685 Ft/db.

Félkő
1.088 Ft/db. helyett

csak

837 Ft/db.

Kötőkő
3.290 Ft/db. helyett

csak

Fedlap
3.234 Ft/db. helyett

csak

kevert kagyló

2.533 Ft/db.
3.639Ft/db.

kevert kagyló

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

Több színben
2.052 Ft/db. helyett

csak

1.579 Ft/db.

 z akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
20 Aamelyek
gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

kevert kagyló

Leo Colori blok-kő
—

• Ajánlott szegélykövekhez,lapokhoz,
térkövekhez,falkövekhez,mint például az Escado
,Tango, Leo Colori
• Lépcsők kialakításához is ajánlott
• V izelvezető nutolással
• Fagy és sóálló
• 100x40x14 cm méretben
• Színek: Grafit fehér és kevert kagyló

Több színben
24.490 Ft/db. helyett

csak

18.857 Ft/db.

Weissenböck Ajánlatok és akciók 2020

Tegula® fal antik
—

• Antik falkő nyolc színben
• A jánlott 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

Normál kő

szavanna

1.470 Ft/db. helyett

csak

Univerzális kő
735 Ft/db. helyett

csak

Kötőkő
2.186 Ft/db. helyett

csak

1.088 Ft/db.
550 Ft/db.
1.639 Ft/db.

Igény szerinti kialakításhoz kérjen árat tőlünk.

szürkeárnyalt színekben és gránitszürke árnyalt

Tegula® fal naúr
—

• 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

Univerzális kő
596 Ft/db. helyett

csak

Kötőkő
1.785 Ft/db. helyett

csak

484 Ft/db.
1.451 Ft/db.


gránitszürke árnyalt

Az akciós árak 2020.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem.

21

Fokozatosan a Weissenböck csúcsminősége felé
INFO:

WEISSENBÖCK MINŐSÉG GARANCIA

Top 1+ minőség
Top 3+ minőség
A betontermékeknek az európai
Top 2+ minőség
Kiváló minőség
Legkíválóbb minőség
minőségi alapnormáknak meg
kell felelni, ez a ÖNORMEN
Rialta antik Top 1+
Rialta antik Top 2+
Arena antik
EN 1338 EN 1339 és 1340
+
Rialta Grande antik Top 1
Rialta Grande antik Top 2+
Behaton
szabályok, előírások. Ezek
Carre
Rialta natúr Top 1+
Rialta natúr Top 2+
betartását CE előírás is sza+
+
Fúgakő
Rialta
Grande
natúr
Top
1
Rialta
Grande
natúr
Top
2
bályozza. Ez igazolja, hogy a
Gyeprácskő
Rialta Grosso natúr Top 1+
Rialta Grosso natúr Top 2+
felhasználása a terméknek az
+
+
Rialta antik Top 3+
érvényes normáknak megfelel. Rialta Grosso mikrofózolt Top 1 Rialta Grosso mikrofózolt Top 2
Rialta szemcsés
Rialta Grande antik Top 3+
Csak a Weissenböck cég kínálRialta natúr Top 3+
Rialta Grosso szemcsés
ja azt a többlet garanciát, ami
Tegula térkő szemcsés
Rialta Grande natúr Top 3+
magasan az átlag feletti minőVia Capo antik
Rialta Grosso natúr Top 3+
séget kínál.
Via Capo natúr
Rialta Grosso mikrofózolt Top 3+
A Weissenböck garantálja:
Via Capo mikrofózolt
Riemchen térkő
hogy, ez a minőségi garancia
Tegula térkő natúr
minden magas színvonalú elvárásnak megfelel, amennyiben
Minél magasabbak az Ön
nem biztosítaná a termék, akigényei, annál magasabb
kor pénzvisszafizetési garancia
minőséget válasszon!
érvényes, a teljes vételárat vis�szafizetjük.
Kérem hívja az alábbi telefonszámot 06-30-677-8387

CE/ÖNORM
Az ÖNORM B3258 pedig 3,6
MPa nyomás alatt tesztelt
köveket minősít,ami az alakváltozás tesztre vonatkozik,
az 5,0 MPa nyomás pedig a
hajlíthatóságot teszteli.

A kövek magas ellenállást tanúsítanak magas
fokú mechanikai behatás
ellen CE/ÖNORM.

A Weissenböck a TOP 3 termékeknek 25%-kal nagyobb terhelhetőséget is biztosít. A termékek megfelelnek az ÖNORM
nak is természetesen, lásd az
éves árkatalógusban.
Weissenböck garantálja minden
top 3 termékre a kb. 17% kevesebb letörést, szélek lepattanását, mint a mit az érvényes CE/
ÖNORM előír. A kövek tovább
maradnak szépek, lásd az éves
árkatalógust és a, www.kovek.hu
oldalon is talál erről tájékoztatást.

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

A Weissenböck garantálja, hogy minden Top 2 és Top 3 minősítésű kőnek csak 100 gr/m2 anyagvesztesége van, ami 90% kevesebb,mint amit
a mindenkori norma előír. Erről részletesen az éves árkatalógusban olvashat. Döntse el Ön , 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 eredetiségüket.

A homok tartalmaz fagyásra is érzékeny alkotó elemeket.

A Weissenböck csak is minőségi alapanyagokat használ a gyártás során, kíváló minőségű kvarchomokot, lásd az éves árkatalógusban a leírását is. 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 ellenállóbbak lesznek.

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

A Weissenböck cég garantál egy termék minden oldalára egy fagy és sóállóságot, 3% sóoldattal
szemben, teljesen ellenállóvá téve az anyagot. Részletek az éves árkatalógusban olvashatók. 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.

A szépség belülről jön a Weissenböck tisztasági törvény

Már a térkő alapanyag kiválasztásnál a Weissenböck
magas követelményeket támaszt. Igy aztán a Silidur
felső beton réteg kialakításánál különösen kemény
kvarc alapanyagot használnak,amit az agyagtól előtte
teljesen megtisztítanak. A Weissemböck tisztasági
törvény így biztosítja a szép köveket és barátságos
színeket.egyben hosszú élettartamot és finoman kialakított felső réteget.
A gyakorlat azt mutatja, hogy öt év múlva a kövek
szebbek és felső rész is megtartja az eredeti szinét,
színvilágát.

fagyás

Homokszemcsék
keveredve

anyagok

agyaggal

agyag

Kvarc kopóréteg

A nem megfelelően megtisztitott alapanyagban benne maradnak a homok szemek,így azok gyengítik a
szerkezetet, a felőréteg és a magbeton közötti kapcsolatot.

Még a kevés honokszemcse is képes arra, hogy
a kő szerkezetében gyengülést okozzan, így a
Weissenböck minden esetben arra törekszik, hogy
a gtisztább alapanyagból készítse el a terméket,
biztosítva az erős kapcsolódást a kvarc kopóréteg
és magbeton között.

Közeli felvétel a még újonnan lerakott térkő
felületrőll.

Közeli felvétel aa még újonnan lerakott
Weissenböck térkőről.

A kőfelület erős mechanikai terhelés
után, egyéb köveknél.

A kőfelület erős mechaniikai terhelés után,
Weissenböck kő.

Nagyobb ellenállás mechanikai
behatások ellen

Mechaniikai behatások lehetnek többek között erösebb közkedési igénybevétel,láncos kerék használat,hómaró gépek, tartós teherautó vagy targoncs forgalom.
Azoknál a köveknél ahol ez nincs meg,ott ez a felső
kopóréteg gyorsan elkopik, ami láthatóvá is válik, így
csökken a kő ellenálló képessége. Ez az ellenálló
képesség egy teszten szintén mérhető. Egy magas
minőségű kőnek ez által sokkal kisebb az anyagvesztesége mint az egyéb köveknek. A Weissenböck garantálja ,hogy a kopás anyag vesztesége kevesebb mint
15 cm3 egy 50 cm2 felületre kivetítve, ezáltal pedig 17 %
kevesebb anyagveszteség van mint amit a szigorú CE/
ÖNORM azaz osztrák szakhatóság előirányoz.

90% kal kevesebb erózió, azaz málás

Télen gyakran süllyed a külső hőmérséklet fagypont
alá. Ez többek között máláshoz, erózióhoz vezet.
Amennyiben kisebb a málás, úgy a kő tovább marad
egyenletes és szép felületű, egyben tisztább is. Az
osztrák ÖNORM szabályozás szerint 28 fagyás és olvadás változás esetén 1000 gr/m2 mennyiségű málás,
anyagveszteség a megengedett. A Weissenböck cég
garantálja,hogy maximum 100 gr/m2 anyag veszteség
fordulhat elő a termékeinél.

Pohár
17 cm

Hagyományos térkő 1000 gr/m2
anyag veszteség a megengedett

Pohár
17 cm

Weissenböck garantálja hogy az
anyag veszteség max.100 g/m2 a
málásnál

25%-kal nagyobb szilárdság

Minél nagyobb a yomásnak (MPa) tud ellenállni egy
térkő, vagy lap annál jobban terhelhető a gyakorlatban.
Az osztrák ÖNORM B3258 szabályozás és vizsgálat
szerint a Weissenböck térkövek és lapok 25% kal nagyobb ellenállásúak és jobban terhelhetők Ezen kívül ha vágásra, megmunkállásra kerülnek a termékek,
úgy az élek nem törnek le könnyedén a megmunkálás
közben.Minden garantált érték egy 56 napos vizsgálati
keretidő után érvényes.
A szakhatóságok előirják, hogy a kő felső rétege a
magbetonnal nagyon szorosan jól harmonizáltan és
szilárdan legyen összedolgozva. Ennek megfelelően a
Weisisenböck termékek a termikus és közlekedési feltételeknek sokkal jobban megfelelnek.

Minden oldal fagy és sóálló

Hagyományos térkövek esetében- a normáknak megfelelve- csak a felső része fagy és sóálló, mert az
ÖNORM előírás nem teszi kötelezővé, hogy az alsó és
oldalsó felületek is fagy és sóálló védelmet kapjanak.
A sós, olvadó hólé azonban a fúgáknál a térkő oldalsó
és alsó felületét is megtámadja. Ez hosszabb távon azt
is jelenti,hogy. a kő szét fog esni illetve málni, még idő
előtt. Sok konkrét eset is alátámasztje azt, hogy a térkő
szétesik, szinte magától elbomlik, elmorzsolódik. Színét
elveszti és nem lesz szép többé.
A Weissenböck cég éppen ezért a térköveiinek és gyártott lapjainak minden oldalát só és fagyállóvá teszi, így
nemcsak a beton felső rétegét, hanem a magbetont is,
igy az is teljes mértékben fagy és sóálló.

4,5 MPa

3,6 MPa

25% kal
nagyobb terhelhetőség

Magas szilárdság
4,5 MPa nyomású terhelés a térkövekné
6,5 MPa nyomású terhelés a lapoknál

Csekély szilárdság
3,6 MPa nyomású terhelés a köveknél
és 5,0 M nyomásúterhelés a lapoknál

Sós, olvadt
hólé

szórósó

A fúgákon keresztül beszivárgó sós hólé a hagyományos térkő oldalsó és alsó felülettét oldja és igí gyengel majd idővel elmálika térkő

salzhaltiges
Schmelzwasser

Tausalz

A fúgákon keresztül a Weissenböck térkő
esetésben is befolyik a sós hólé, de itt a minden
oldalon só és fagyállóságnak köszönhetően
az nem tudja károsítani és gyengíteni a térkő
anyagát, szerkezetét.

Beton

Beton

Mi a különbség a Weissenböck térkő és más térkövek között?
A Weissenböck térkövek egy nagyon magas termék-minőségi
garanciával rendelkeznek. Sok mutatóban lényegesen jobbak,
mint az egyéb térkövek, ezt igazolja a minőségi garancia.
A Weissenböck termékek kiívállóságát az alábbi pontok mutatják.
– Tisztasági törvény
– Magas ellenállóság az erős mechanikai hatások ellen.
– 90% kal kevesebb kopási anyagveszteség, szinte nincs kopás
– 25% nagyobb tömörség
– Minden oldala fagy és sóálló

Mi a különbség a Weissenböck lapok és más lapok között?
A Weissenböck lapok különleges gondossággal készülnek.Több
lap is egy gyári GYORSAN TISZTA impregnálással készül,
vagy csúszás gátló bevonattal. készül. Kérjük figyeljen a lapok
lerakási és felhasználási útmutatójára,információk találhatók a
gyári honlapon.

Mi a különbség a Weissenböck falkövek és más falkövek között?
A Tegula falkövek egy különleges MÉSZKIVIRÁGZÁS gátlóval
készülnek, nézze meg ehhez a nyomtatott kiadványunkat
és a kovek.hu oldalon a mészkivirágzás megakadályozása
tájékoztatót.
A Weissenböck kanál kövek egy föld a kanálban marad
garanciával rendelkeznek, azaz a föld kőben marad és nem
mossa ki a víz, így az eső sem. További hasznos információkat az
alábbi oldalon talál www.kovek.hu/torpekanal
További információkat a termékekről és a Weissenböck minőségi
garanciáról az alábbi oldalon talál www.kovek.hu

Fedezze fel a Weissenböck termékek sokoldalúságát az interneten is!

www.kovek.hu

Weissenböck Baustoffwerk GmbH
Weissenböck Straße 1, 2620 Neunkirchen / NÖ,
Telefón: 06-30-677-8387, www.kovek.hu, office@weissenbock.hu

