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Weissenböck Ajánlatok és akciók 2021

 Az akciós árak 2021.04.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,  
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem. 3

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.
•  30 év utángyártási garancia
•  5 cm kővastagság  

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

árnyalt, homokkő, tejeskávé, toskanavörös, szavanna, 
jáva barna 

Több színben
11.247 Ft/m² helyett csak 7.562 Ft/m²

Rialta® Grande antik Top 2+

—
•    Antik térkő három különböző  sorszélességben
•  A tört élek természetes vonalvezetésű fugák 

kialakítását teszik lehetővé
•  Személygépkocsival terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  30 év utángyártási garancia 
•  5 cm kővastagság 
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, tejeskávé, 

jávabarna

Több színben
11.247 Ft/m² helyett csak 7.562 Ft/m²

szürke árnyalt

kagylómész

kagylómész

év 
Csúcs  minőség 

75 év  óta nagy  hangsúlyt  fektetünk a  legjobb  minőség  megte-
remtésére. Igy a köveink sok  területen az  előírt  norma  értékeknél  
lényegesen   jobb  minőséget adnak, és  rendkívül  tartósak,  idő-

járásnak  ellenállóak.

Sok éves tapasztalat
Sok éve már a Weissenböck a nagy értékű betontermékek képvi-
selője és a folyamatos fejlesztések eredménye, hogy az Ön kertje 

gyönyörű lesz ezekkel a termékekkel.

Kíváló kivitel
Mindegy, hogy modern, klasszikus, vagy rusztikus, az Ön kertjének a 
Weissenböck kínál kíváló Minőségben teraszlapokat, tér és kerítés kö-
veket, egymással is harmónikus színekben és természetes színekben. 

Tartósság és környezet
A Weissenböck betontermékei természetes nyersanyagokból ké- 
szülnek, és egy kíváló energia és CO2 mutatóval rendelkeznek. A 

termékeink Ausztriában készülnek, így a szállítási és fuvarozási tá-
volság nem nagy, így kevesebb a káros anyag kibocsátás. 
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Rialta® Grande natur Top 2+

—
•   Járás és gördülésbarát felület az egyenes élek és 

keskeny fúgatávolság  miatt
•  Három különböző sorszélességből áll a térkő együttes
•  Az 5 cm kővastagságnak  köszönhetően 

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

Több színben
9.280 Ft/m² helyett csak 6.934 Ft/m²

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 
•  5 cm kővastagság 

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

márvány, jávabarna

Több színben
9.280 Ft/m² helyett csak 6.934 Ft/m²

jávabarna

szürke árnyalt

kagylómész

Rialta® Grosso  
mikrofózolt Top 2+

—
•   Modern, egyenes vonalú, nagyméretű formák
•  Egyenes vonalú mutatós összhatás érhető el a 

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

18,7 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész, gránitszürke árnyalt

Több színben
9.280 Ft/m² helyett csak 6.934 Ft/m²

Rialta Grosso natur Top 2+

—
•  Modern sortérkő
•  A  keskeny fúgaméretnek köszönhetően  kellemesen 

gördülélékeny a lábnak és keréknek egyaránt
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Az 5 cm vastagságnak köszönhetően könnyen 

lerakható a térkő
•  Körülbelül 20% nagyobb kőméretek a  Rialta natur 

kövekhez hasonlítva
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  30 év utángyártási garancia 
•  Színek:  kagylómész gránitszürke árnyalt, szavanna, 

jávabarna

Több színben
9.280 Ft/m² helyett csak 6.934 Ft/m²

kagylómész

gránitszürke árnyalt
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Via Capo® antik
—

•  A letört élek természetes vonalvezetésű fúgák 
kialakítását teszik lehetővé

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

15,7 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész iBS, árnyalt pala szürke

Több színben 
9.615 Ft/m² helyett csak 7.405 Ft/m² 

Via Capo® mikrofózolt
—

•  Igényes megjelenésű forma, amely  kíváló összhatást 
biztosít

•  Mikrofózolt éle van a térkőnek
•  Minden oldala só és fagyálló
•  30 év utángyártási garancia
•  Személyautóval terhelhető 
•  5 cm kővastagság  

15,7 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész iBS, gránitszürke árnyalt, szürke 

Szürke  
7.573 Ft/m² helyett csak 5.831 Ft/m²
Minden más színben
8.377 Ft/m² helyett csak 6.449 Ft/m²

Via Capo® natur
—

•  Az egyenes élek és sarkok 
kényelmes komfortot adnak a 
gyalogos és autó forgalomhoz

•  Sortérkő lerakásra kész 
kiszerelésben

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

15,7 cm kőszélesség
•  Színek: kagylómész iBS, árnyalt pala 

szürke

Több színben 
8.377 Ft/m² helyett csak 6.449 Ft/m²

kagylómész iBS 

kagylómész iBS

szürke

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
• Minden oldal fagy és sóálló
•  6 cm kővastagság
•  Színek: kevert kagylószín, grafitfehér, dohánybarna, 

barista, borostyánsárga, szürke

Szürke
9.149 Ft/m² helyett csak 7.045 Ft/m²
 
Minden más színben
9.326 Ft/m² helyett csak 7.180 Ft/m²

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
•   Minden oldal fagy és sóálló 
•   8 cm es kővastagság 
•   Színek: barista és grafitfehér

Mindkettő színben
13.628 Ft/m² helyett csak 10.494 Ft/m²

grafitfehér

grafitfehér 

barista
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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
8.536 Ft/m² helyett csak 6.573 Ft/m²

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 színkombinációban 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
13.118 Ft/m² helyett csak 10.101 Ft/m²

kevert kagyló

grafitfehér

grafitfehér

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: 59,7x39,7, 39,7x39,7 és 

39,7x19,7 cm méretekben
•  Lapvastagság 6 cm 
•  Színek: kevert kagylószín, grafitfehér 

Több színben
13.118 Ft/m² helyett csak 10.101 Ft/m²

Tegula natur
—

•   Modern nagy méretű lap térkő, öt különböző 
méretben

•  Egyenes élek, a legmagasabb kényelmet adja a járó 
és gördülő  felülethez

•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  Teherautóval terhelhető
•  Kővastagság: 8 cm 
•  Színek: gránitszürke árnyalt, kagylómész

Mindkettő színben 
11.951 Ft/m² helyett csak 9.202 Ft/m²

kevert kagylószín 

gránitszürke árnyalt

kagylómész
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Pisa antik
—

•   Utak, teraszok, garázsbejárók és  parkolók 
kialakításához

•  Antik térkő természetes kőhatással letört élekkel és 
sarkokkal

•  Kombikő 3 különböző formában egy szettben
•  Személyautóval terhelhető
•  Fagy és sóálló
•  5 cm kőmagasság,  

19 cm kőszélesség
•  Színek: gyöngyszürke-satírozott

Több színben
9.326 Ft/m² helyett csak 7.180 Ft/m²  

gyöngyszürke-satírozott

Sereno
—

•   Mindig divatos, klasszikus forma
•  Elegáns hosszanti forma, impregnált felülettel
•  Ajánlott teraszok és kerti utak kialakításához, gyalogos 

forgalomra
•  Teljesen sima és egyenletes felületet  biztosít
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Lapméret: 60x30 cm
• Lapvastagság: 3,5 cm
•  Színek: szürke, ezüst

Több színben
17.496 Ft/m² helyett csak 13.472 Ft/m²                  (2.486 Ft/db.) szürke

Style
—

•  Erőteljes optikai hatás a strukturált  felületnek 
köszönhetően

•  Ajánlott teraszok és kerti utak kialakításához, gyalogos 
forgalomra

•  Impregnált felület, ami a gyorsan tisztitható
•  Lap mérete: 60x40cm Lapvastagság 3,8 cm
•  Színek: Krémfehér, világosszürke, gránitszürke árnyalt

Több színben 
19.684 Ft/m² helyett csak 15.157 Ft/m²

xxx

Scalina®

—
•   Nagyméretű teraszlap elegáns megjelenéssel
•  Finom kidolgozású, impregnált felületettel kialakítva
•  Az élek és szegélyek is pontosan kidolgozottak
•  Modern megjelenést ad a ház körüli  összképnek
•  Négy méretben kapható: 100x40, 80x40, 60x40,  

40x40 cm
•  Lapvastagság 4 cm 
•  Színek: antracit, világosszürke, gyöngy

Több színben
21.681 Ft/m² helyett csak 19.427 Ft/m²

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
•  59,7x29,7 cm,méretben 5 cm lapvastagsággal
•  Színek: kevert kagylószín, grafitfehér

Több színben
12.535 Ft/m² helyett csak 9.652 Ft/m²       (1.781 Ft/db.)

kevert kagyló

antracit, világosszürke
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Escado® 2.0
—

•  Teraszok, téli kertek, pergólák pihenők, kerti  utak 
kialakításhoz, gyalogos forgalomra tervezett

•  Nagyon modern összhatást ad a szép  élképzésével
•  Mind a négy oldalán elmozdulás  gátlóval kialakított
•  Járólap 59,7x39,7 és 39,7x39,7 cm méretekben
•  Lapvastagság 4 cm 
•  Színek: kevert kagyló, grafitfehér, dohánybarna

Több színben
13.118 Ft/m² helyett csak 10.101 Ft/m²

grafitfehér

Az Escado Lapoknál egy felár ellenében amely összege 62.239 Ft/folyóméter  
kérhető a vágás, ez a hosszanti oldal vágását jelenti.

Carma® Nobile
—

•   Az enyhén lekerekített élek egy  egyedi  fúgafelület 
kialakítását teszik lehetővé

•  Időtálló homokkő struktúra 
•  A mélyimpregnálásnak köszönhetően könnyen 

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

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

•  Színek: ezüstszürke, aranysárga, strandsárga, 
elefántcsont

Több színben
23,217 Ft/m² helyett csak 21.447 Ft/m² 
(megrendelésre biztosítjuk a szolgáltatást )

Egymáshoz illeszkedő medence és lépcső lapok   
33x33 cm, ca. 3,8-4,5 cm hrúbk 

Több színben csak 4.662 Ft/db. 
strandsárga

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 
2.320 Ft/db. helyett csak 1.787 Ft/db.
 
Félkő 
1.153 Ft/db. helyett csak       888 Ft/db.
 
Kötőkő
3.487 Ft/db. helyett csak 2.685 Ft/db.
 
Fedlap 
3.857 Ft/db. helyett csak 3.428 Ft/db.

Leo Colori kerti  
szegélykő
—

•   Szegélykő az egyenes szegély 
kialakításhoz

•  Illesztő él és nut kialakítással
•  A felső része mindkettő oldalon lekerített
•  Fagy és sóálló
•  Személyautóval terhelhető
•  Méretei: 100x20x5 cm 
•  Illik  a  Leo Colori színegyütteshez 
•  Színek: grafitfehér, kevert kagyló 

Több színben
2.174 Ft/db. helyett csak 1.674 Ft/db.

grafitfehér

kevert kagyló
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Tegula® fal antik
—

• Antik falkő nyolc színben
•  Ajánlott fal. lépcső, kerítés, szegély, kialakításhoz
•  Egyenes és íves kivitelben
•  Fagy és sóálló minden oldala
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, tejeskávé, 

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

Normál kő 
1.558 Ft/db. helyett csak 1.153 Ft/db.
Univerzális kő
779 Ft/db. helyett csak       583 Ft/db.
Kötőkő
2.318 Ft/db. helyett csak 1.737 Ft/db.
Igény szerinti kialakításhoz kérjen árat tőlünk.

szavanna

Törpekanál 
—

•   A föld a törpekanálban marad garanciát adunk a 
termékhez

•  Növénybarát mint egy cserépedény
•  Az alján van egy lyuk kialakítás is
•  11 kg a legkönnyebb törpekanál egész  Ausztriában. 

Vásárlónak is könnyű a lerakása
•  Természetesen lekerekített a formája 
•  Megakadályozza a föld kifolyását
•  Színek: sziklaszürke, földbarna, napsárga 

kagylómész, jávabarna

Több színben
1.628 Ft/db. helyett csak 1.249 Ft/db.

jávabarna

Küldjön egy képet az Ön saját kert-
jéről, ahol Weissenböck termékek  
kerültek beépítésre, ez lehet térkő, 
kerítéskő vagy teraszlap, és nyer-
jen 100.000 Ft. -t készpénzben, 
vagy egyet a három vásárlási utal-
vány egyikéből 36.000 ft. értékben 
Egyszerű, küldjön egy vagy több fotót is nekünk, megjelölve melyik 
termék került beépítésre Önnél, az elérhetőségünk marketing@
weissenboeck.eu, küldjön és nyerjen!
Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.steine.at/gewinnspiel.

Beküldeni és

nyerni



2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1
Telefón: 06-30-677-8387, office@weissenboeck.hu

www.kovek.hu
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