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Leier építőanyagok Európában

Szlovákia

Bratislava (Pozsony) 
Petrovany (Tarcaszentpéter) 

Lengyelország

Malbork
Tarnów
Olsztynek
Swiecie
Strzelce Opolskie
Krakkó/Wieliczka
Varsó/Zakroczym
Markowicze
 
Horvátország

Varaždin (Varasd) 

Románia

Cluj-Napoca (Kolozsvár)
Unirea (Felvinc)

Ausztria

Horitschon
Frauenkirchen
Großstelzendorf
Achau
Kirchbach
Feistritz
Mautern

Magyarország

Győr – Központ, BMW, HYUNDAI, Eco-Line
Gönyű
Pécs
Jánossomorja
Kiskunlacháza
Jánosháza
Mátraderecske
Hajdúszoboszló
Devecser
Pápa  – ŠKODA
Celldömölk – ŠKODA és VW szervíz
Mosonmagyaróvár – FIAT, ŠKODA, HYUNDAI
Ács
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A Leier cégcsoport 
termékkínálata
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Az alábbiakban szeretnénk tájékoz-
tatást nyújtani teljes termékkínála-
tunkról.

Michael Leier cégalapító 1965-ben 
fektette le családi vállakozásának 
alapkövét, mely ma már a nemzet-
közi piacon működik, sikeresen. 
Fő üzleti tevékenysége a beton 
alapanyagú magas- és mélyépítési 
termékek, vasbeton előregyártott 
szerkezetek, téglaipari termékek és 
díszburkolatépítési termékek előál-
lítása.

Görkorcsolyapálya 
elemek

Virágföld / mulcs

Beton falazóanyagok

Gépkocsibeálló
(Carport)

Vasbeton Kéregfalak

Betoncserepek

Durisol falazó és
zajárnyékoló rendszerek

Környezettechnika

Mélyépítés

Mestergerendás
födémrendszer

Mesterpanel
(vasbeton kéregelemes)
födémrendszer

Áthidalók

Égetett kerámia
(tégla) termékek

Burkolólap rendszerek

Virágtartó edények

Díszburkolatok

Kéményrendszerek

Vasbeton feszített 
üregesfödém



Az anyagban lévő hajszálrepedéseket 
tágítja, tönkretéve ezzel a kőfelületet 
illetve magát a követ is. 

Fagy- és olvasztósóálló termék

Termékeink szerkezetének sós vízzel 
szembeni ellenállását vizsgálva 
számos tesztet hajtottunk végre, 
melyek eredményeként az ilyen 
jelzéssel ellátott termékek faggyal és 
olvasztósóval, valamint valamennyi, 
betontermékek esetében használható  
olvasztószerrel szembeni ellenállását 
az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ 
EN 1340 szabványoknak megfelelően 
garantáljuk. 
A szulfáttartalmú olvasztószerek 
valamennyi termékünk esetében 
károsodást okozhatnak.

Hidrofobizált termék

A hidrofób, azaz víztaszító beton-
termékek előnye, hogy minimális 
vízfelvételüknek köszönhetően nagy 
eséllyel kivirágzásmentes a felületük. 
Mellékhatásként ez a tulajdonság 
pozitívan hat a fagyállóságra és 
olvasztószerel szembeni ellenállóság-
ra illetve a kövek élettartamára is. 

Csúszásmentes

Valamennyi nemesített felületű ter-
mékünk közös tulajdonsága:
Száraz és nedves felületen egyaránt 
garantáljuk a felületek csúszásmen-
tességét és lépésbiztosságát.

Személyautós forgalomra

Így jelöljük azokat a termékeinket, 
melyek közepes terhelés felvételére 
károsodás nélkül alkalmasak. 

Teherautós forgalomra

Nagy terheléseknek is ellenálló 
jelölésű termékeink károsodás nélkül 
veszik fel akár a tehergépjárművek 
forgalmát is. 

Kézzel válogatott minőség

Üzemeink csak és kizárólag kiváló 
minőségű Leier Kaiserstein terméke-
ket állítanak elő. A Leier és  
Kaiserstein márkanevek egyet jelen-
tenek a legmodernebb termékgyár-
tási technológiák alkalmazásával és 
a termelés minden lépcsőjénél jelen 
lévő minőségellenőrzéssel, ideértve 
az egyes termékek csomagolását 
megelőző kézi válogatást, végellenőr-
zést is.

CE-minősítés

Lap és térkő termékeink CE-
minősítéssel rendelkeznek. A külön-
böző minősítési vizsgálatokat saját 
laborunk mellett független vizsgáló-
intézetek is elvégzik.
Lap és térkő termékeink CE-
minősítéssel rendelkeznek. Ez azt 
jelenti, hogy termékeink kielégítik
az MSZ EN 1338 (térkő), MSZ EN 
1339 (lap termékek) és MSZ EN 1340 
(szegélykő termékek) harmonizált 
Európai Uniós szabványok előírásait.
A különböző minősítési vizsgálato-
kat saját laborunk mellett független 
vizsgálóintézetek is elvégzik.

Méretre gyártott

Kívánságra egyedi kívánságoknak 
megfelelő termékeket is előállítunk. 
Ezért gyártunk olyan egyedi ter-
mékeket, mint a méretre gyártott 
lépcsőelemek vagy medenceszegé-
sek. Ezeket a termékeinket munka-
társaink a modern technológia és a 
hagyományos iparosmunka ötvözésé-
vel készítik. Kézzel. Csak Önnek.

Fagyálló termék

Az ilyen jelzéssel ellátott terméke-
ink extrém alacsony hőmérsékleten 
is minőségromlás veszélye nélkül 
építhetők be. Azoknál a köveknél, 
melyek nem fagyállóak, az anya-
guk által felvett víz fagypont alatti 
hőmérsékleten roncsoló hatást fejt ki. 

KAISERSTEIN Minőségi ismérvek
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Ennek ellenére javasoljuk a következők 
betartását:

általánosan elmondható, hogy min-
den szennyeződést a keletkezését 
követő legrövidebb időn belül el kell 
távolítani a burkolat felületéről, hogy 
az esetleges kémiai folyamatokat, 
mint például a hervadó, rothadó 
növényekből kiváló csersav vagy a 
vörösbor foltja sem hagyjon nyomot 
maga után. Erős szennyeződések ese-
tében, ahol a seprű és vízsugár nem 
fejt ki elégséges tisztítóhatást, beton 
termékekhez kifejlesztett tisztítósze-
rek alkalmazását javasoljuk. Kérjük, 
kerülje a koncentrált savak és lúgok 
alkalmazását. Bármilyen tisztítószer 
felhasználását először egy félreeső 
kisebb felületen történő próbával 
tesztelje. A fugaanyagok épségé-
nek megőrzése érdekében magas-
nyomású tisztítóberendezést ne, vagy 
csak mértéktartóan használjon. 

Javaslataink betartása mellett éveken 
át gyönyörködhet a minőségi  
Kaiserstein termékek felületében.

KAISER-clean

Tapasztalataink alapján elmondhat-
juk, hogy a Leier Kaiserstein térkő 
és laptermékek egyszer tavasszal, 
egy szer pedig késő ősszel egy alapos 
tisztitást igényelnek. A felület tisztítá-
sa elsősorban seprűvel és erős vízsu-
gárral történhet. Egy speciális eljárás-
nak köszönhetően azok a termékeink, 
melyek a  belső hidrofobizálás mellett 
KAISER-clean felületvédelemmel is el-
látunk, garantáltan nagyon könnyen 
tisztíthatóak. Akár moha vagy algák, 
akár fű vagy falevél festékanyagai, 
sőt zsírok és olajok sem hatolnak be 
mélyen a termékek anyagába. Az 
ilyen felületi szennyeződések után 
fennmaradó foltok egyszerűen vízzel 
és szappannal letisztíthatók.

A KAISER-clean felületkezelés előnyei:        

•  csökkentett szennyeződésfelvevő 
képesség

• mélyített felületi színek
• könnyű tisztíthatóság
•  minden medencetisztító szerrel 

szemben ellenálló felület
•  a burkolat felületének hosszan 

fennmaradó szépsége
• mérsékelt tisztítási költségek
• strapabíró felület
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KAISER-Clean felületvédelem

KAISER-clean- 
nel kezelt felület

KAISER-clean- 
nel kezelt felület

KAISER-clean-nel 
kezelt felület 
tisztítás után

KAISER-clean-nel 
kezelt felület 
tisztítás után

kezeletlen felület 

kezeletlen felület 
tisztítás után

kezeletlen felület 

kezeletlen felület 
tisztítás után

vörösbor

olajos szennyeződés



lókövek a lejtő aljának 
irányába elmozdulnak, 
lecsúsznak az ágyaza-
ton. Gyakorlati tapasz-
talatok alapján az N+F 
rendszertermékeknél 
ez a jelenség ismeret-
len, így a garázslejá-
rók, vagy meredek 
kaptatók is ideálisan 
ki alakíthatóak.

A nútféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz 
a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók 
a burkolókő keresztmetszetének felső 7-8 mm-es ré-
szén már nem jelennek meg, azok a fugázott burko-
latnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk 
révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású 
mosóberendezéssel történő tisztítás során. A kézzel 
válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-
sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisz-
tító szerekkel, illetve 
a fűfélék és falevelek 
festékanyagjaival szem-
ben, de a zsírok, olajok 
és a vörösbor sem képes 
behatolni azok belse-
jébe, ezáltal felületük 
foltmentes marad. 
Tisztításuk egyszerű, 
a szennyeződések eltá-
volítása enyhén lúgos 
vízzel, tavasszal és késő 
ősszel ajánlott.

A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles ská-
láját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, 
igényeknek megfelelő színárnyalatokban, mére-
tekben és textúrákban. Az Európai Megfelelősségi 
jelöléssel ellátott termékek fagy- és olvasztósóállók, 
csúszásmentesek, a speciális KAISER-Clean felü-
letvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet 
szavatol. A nútféderes illesztésnek köszönhetően 
a térburkolat gyorsan és egyszerűen lerakható, így 
kisebb felület esetében szakember segítsége nélkül 
is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig ká-
rosodás nélkül újra felhasználható.

N+F rendszertérkő kínálatunk

 � Aula 8 cm brillant térkő
 � Forum 8 cm
 � Forum lap 5 cm
 � Mercato 6 cm
 � Piazza 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm, 30x30x6 cm
 � Piazza 10x20x8 cm
 � Rollo 6 cm, zökkenőmentes
 � Taverna 6 cm
 � Teatrum 6 cm

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítés-
kor merülhet fel, hanem a dekoratív és funkcioná-
lis felületformálást illetően is. Minőségi térkövek 
használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, 
amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. 
A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját 
kínálja, ami a nútféderes kialakításának köszönhe-
tően a mechanikai és esztétikai követelményeknek 
is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata 
a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható 
szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság és értékte-
remtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos 
fejlesztéseken dolgozik, amelynek eredményeként 
már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier 
Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport 
saját fejlesztésű N+F, azaz nútféderes kapcsolódási 
rendszerű „Palomino” térkövét. Az innovatív, fésűs 
szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egye-
nes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek 
emelt szintű együtt dolgozása volt a hosszú élettar-
tam érdekében.
Az elmúlt évek bíztató eredményei révén a Leier ta-
valy több termékénél is kifejlesztette az N+F távtartó 
elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F 
rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lé-
nyege, hogy a térkövek oldalán található besűrített, 
fésűs rendbe állított, lefelé szélesedő és fokozatosan 
vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közöt-
ti fugában lefelé, egyre kevesebb a hely a fugázó 
homok számára, amely a beiszapolással így teljes 
keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.
A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépí-
tést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. 
Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek 
indulásakor, fékezésekor, kanyarodásakor érő víz-
szintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve 
kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok 
stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások 
nem csak nyomás, de húzás útján is együttdolgozás-

ra késztetik az egyes burkolóköveket, amit 
az elemek az N+F rendszer távtartóinál 

egymásnak adnak át, csaknem az ipari 
burkolat kötését biztosítva a dísz-

burkolatnál. Az N+F kialakítás-
nak a kivitelezés során is jelen-

tős szerep jut. Meredekebb 
térkövezés esetében gya-

kori gond, hogy vibrá-
ció miatt a burko-

Nútféderes térkövek
– amikor a felnőttek legóznak
Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan
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Nútféderes térkövek tisztítása

NAGYNYOMÁSÚ 
MOSÓBERENDEZÉS

Nútféderes térkövek kapcsolódása



Leier-Kaiserstein antikolt 
termékkínálatunk:

 � Castrum antik 5 cm és 8 cm térkő
 � Mercato 6 cm antik N+F térkő
 � Dom Antik 8 cm térkő
 � Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
 � Kant antik 6 cm térkőlap
 � Patio 5 cm antik térkő és falazó

Kiegészítő antikolt termékeink:
 � BLOCK antikolt kerti elem
 � Antik kerítéskő

A beton térkövek felületi nemesítése 
után beszélhetünk igazi díszburko-
latról. Az egyik ilyen felületneme-
sítési eljárás az antikolás, melynek 
célja, hogy a kész burkolatelem-
nek egy speciális eljárással több 
éves vagy évtizedes használatnak 
megfelelő patinát kölcsönözzünk. 
Az antikolás során a térkövek élei 
véletlenszerűen csipkéződnek, 
sarkain 0,5-1,5 cm-es mértékben 
letöredeznek, felületükön csi-
szolódási nyomok jelennek meg, 
színük opálossá válik. Egyes ese-
tekben ezt a patinás megjelenést 
színmelírozással is kombináljuk, 
melynél a gyártás során minden 
egyes térkőnél egyedi, természete-
sen árnyalt színek jelennek meg.
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Antikolt térkövek
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Curling eljárásnak nevezik a beton 
legújabb felületnemesítési eljárását. 
A legszebb Curling felületeket a Leier-
Kaiserstein kínálatban már eddig is 
megismert nemesítési technológiák, 
azaz finomszórás, stokkolás vagy 
csiszolás után éri el a burkolókő. 
Az előkészített felületeket erősszálú, 
gyémánttal szőtt kefével polírozzuk, 
s ez a térkő vagy lap csúszásmentes-
ségének megőrzése mellett selyme-
sen csillogó vagy bársonyosan puha, 
összehasonlíthatalanul elegáns optikát 
kölcsönöz a burkolatnak.

CURLING 
– Betonfelület bársony és selyem hatással



9

Cserép- és Díszburkolat
SZÍNVÁLASZTÓ PROGRAM

Online 3D
KERTTERVEZŐ PROGRAM

A legújabb trendek és színárnyalatok  
a Leier Cserép- és Díszburkolat- színválasztóval!
www.leier.hu/szinvalaszto

A Leier kerttervező programmal kertek 
és különböző terek burkolási tervei kelnek életre 3D-ben!
www.leier.hu/kerttervezo

tó. Kényelmesen, néhány kattintás-
sal, komolyan vagy éppen játékosan, 
percek alatt megelevenedik, és 
három perspektívából is láthatóvá 
válik az épület. Jelenleg öt típusház 
közül választhatunk, ezeket egyen-
ként 228 906 000-féleképpen - nem 
tévedés! – színezhetjük ki, és a fent 
említett három nézetből is megte-
kinthetjük a tervet.
Az Éptár fejlesztésében készült 
praktikus, könnyen kezelhető 
szoftverben nemcsak a Leier teljes 
termékválasztéka elérhető, de 
tájékozódást ad az árakról is, illetve 
a betervezett termékek szükséges 
mennyiségét igény esetén ki is 
listázza.
A Leier Cserép- és Díszburkolat szín-
választó program elérhető a  
www.leier.hu weboldalon.

Percek alatt megtervezhető és a 
megrendelőnek bemutatható az 
újonnan tervezett, vagy felújításra 
váró épület színárnyalatok és textú-
rák által meghatározott új arculata 
a Leier Cserép- és Díszburkolat szín-
választó programjának segítségével.

Köszönhetően annak, hogy a cég 
termékkínálatában a szerkezeti 
anyagok mellett a ház arculatának 
kialakításában jelentős szerepet 
játszó tetőcserép és térburkolati 
termékeket is megtaláljuk, lehetősé-
günk van ezeket egységesen kezelni 
– és a Leier új programja segítségé-
vel megtervezni. A felhasználóbarát 
programmal a teljes épület arculatát 
meghatározó cserép-, homlokzat-, 
nyílászárók-, lábazat- valamint a 
térburkolat színe, stílusa is megter-
vezhető és színharmóniába hozha-

Több mint 200.000.000  
színkombináció
Tervezés előtt, tervezéshez és felújításnál is hasznos





Kerti lapok 
TERASZOK  

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

TÉLIKERTEK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

KERTI PIHENŐK  

FALAZATOK FEDÉSE  
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Áttekintés

IMPERIUM lapok 

Classic homokkő  
  (halványsárga)  30/30/2,3-2,6 
   30/45/2,3-2,6 
   30/60/2,3-2,6
Naturo mészkőbeige 40/40/2,4-2,6 
   40/60/2,4-2,6
Elegant agyagpala brillant 30/30/2,4-2,6 
   30/45/2,4-2,6 
   30/60/2,4-2,6
Modern bazaltszürke  
  (szürke  
  ásványokkal) 60/40/4 
  andezitszürke 
  (szürke-szürkésfehér  
  ásványokkal)

GRANITE csiszolt finomszórt lapok 

GRANITE Rosé szürke/fehér/ 
  rózsa 40/40/3,7 • •
GRANITE White fehér 40/40/3,7 • •
GRANITE Azul kék 40/40/3,7 • •

PALAIS csiszolt finomszórt lapok 

Altwien szürke 40/40/3,7 • •
Schönbrunn sárga 40/40/3,7 • •
Nußdorf fehér/fekete 40/40/3,7 • •
borostyánkő terrakotta 40/40/3,7 • •
Belvedere világossárga 40/40/3,7 • •

EUROLINE finommosott és finomszórt lapok 

Berlin  antracit/fekete 40/40/3,8 • •
Luxembourg* vörös/fehér/zöld 40/40/3,8 • •
Paris  sárga/fehér/ 
  narancs/zöld 40/40/3,8 • •
Vienna* zöld/fekete 40/40/3,8 • •
London* fehér/fekete 40/40/3,8 • •
Madrid* világossárga 40/40/3,8 • •
Rome* narancs 40/40/3,8 • •

* csak finommosott felülettel rendelhető

ATRIUM finommosott lapok 

Innviertel fehér/sárga/ 
  fekete 40/40/3,7 • •
Weinviertler sárga sárga 40/40/3,7 • •
Aussee fehér/zöld 40/40/3,7 • •
Ennstal zöld 40/40/3,7 • •
Schloßhof fehér/fekete 40/40/3,7 • •

DEKOR struktúrált lapok 

Travertin bézs 40/40/3,7 • •
Weser halványsárga 40/40/3,7 • •

FORUM N+F lapok 

antracit antracit 60/30/5 
   60/60/5
füstantracit melírozott fehér/szürke/ 
  antracit 60/30/5 
   60/60/5
kagylóhéj melírozott fehér/barna/ 
  antracit 60/30/5 
   60/60/5

PIAZZA GRANDE N+F lapok 

antracit brillant antracit 60/30/5

CENTRUM lapok 

  szürke 60/40/14 
   40/20/14
  világosszürke 60/40/14 
   40/20/14
  antracit 60/40/14 
   40/20/14

CLASSIC-LINE lapok mosott és finomszemcsés felülettel

finomszemcsés szürke 40/40/3,8 
   50/50/3,8
mosott gyöngykavics  
  (barna/szürke) 40/40/3,8 
   50/50/3,8

 Termék Színárnyalat Méret 
   

So
ft

lin
e®

H
ar
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 Termék Színárnyalat Méret 
   

So
ft

lin
e®

H
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in

e®



Csiszolt finomszórt lapok

A lapok egyforma csiszolása 
megjelenésében érvényre 
juttatja a kopórétegben 
felhasznált nemeszúzalékokat. 
A zúzalékszemcse belseje így válik 
láthatóvá, majd egy a megmunkálást 
befejező finomszórás száraz és 
nedves felületen is garantálja 
a lapok csúszásmentességét és 
lépésbiztosságát. 

Finomszórt lapok

Ezek a lapok a felhasznált 
természetes anyagok és felület-
megmunkálási eljárások révén 
nyerik el exkluzív megjelenésüket.

A kis szemnagyságú 
homokszemcséket egy speciális 
eljárással nemesítjük. 

A kiegészítő eljárásként alkalmazott, 
finomszórást megelőző könnyű 
csiszolás láthatóvá teszi a szemcsék 
belsejét.

Finommosott lapok

A lapfelület finom kimosása a maga 
természetes, sarkosan tört vagy 
éppen kerekített formájában teszi 
láthatóvá a kopórétegben felhasznált 
nemeskőzeteket. Az ilyen eljárással 
nemesített lapok így markáns 
megjelenéssel bírnak.

Struktúrált lapok

A struktúrált lapok színvilága és 
felületi megjelenése a természetes 
köveket idézi. A vertikális struktúrák 
felerősítik a felület fény-árnyék 
játékát, természetesnek láttava 
a burkolatot. 

A ház körül változatos a kerti 
lapok felhasználási lehetősége. 
A teraszoktól kezdve a gyalogutakon 
át a bejáratokig – a lapok 
felhasználásának semmi sem szab 
határt. 

A lapok fagyállók, kopásállók és 
csúszásbiztosak. Alkalmasak mind 
kültéri mind beltéri felhasználásra. 
Széles termékkínálatunk a különböző 
színű és felületü lapokat és élkezelt 
kiegészítő lapokat is.

Imperium lapok

Ódon kézművesek egyedi 
termékeit jeleníti meg új Imperium 
lapcsaládunk. A mérsékelt beépítési 
rétegvastagság lehetővé teszi e 
termékprogram alkalmazását 
a felújításoknál, de kiválóan 
alkalmazhatóak a lapok új 
építmények retro hangulatú 
megjelenítésénél is. 

Imperium Classic szériánk 
lapjai a régi kőfaragómunkák 
technikáját sugározzák vissza. Ez 
a finombetonlapunk természetes 
kőre kisértetiesen hasonló 
megjelenéssel bír.

Az Imperium Naturo szériánk 
az antik vágott mészkőlapok 
struktúráját utánozza. Beltéri és 
kültéri alkalmazásával  egyaránt 
időtlen eleganciát kölcsönöz 
környezetének. Az egymáshoz 
illeszkedő méretek lehetővé 
teszik a lapok lépcsőburkolatként, 
medenceszegésként történő 
beépítését is.

Kerti lapok

13
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KÉZZEL VÁLOGATOTT
MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

•  természetesen árnyalt színek
•  visszatérő minták nélküli soros 

vagy vadkötésben történő fektetés
•  egyszerű, játékos burkolatkép 

kialakítási lehetőség
•  a különböző lapméretek egy élő 

burkolatképet biztosítanak

TERASZOK  

KERTI PIHENŐK  

MEDENCÉK KÖRNYEZETE  

TÉLIKERTEK  

Az Imperium Classic lapprogram 
megjelenésében történelmi idők 
lenyomatát őrzi. A szabálytalan 
élek, profilírozott felület és változó 
árnyalatú színek kiemelik a lapok 
természeteshez hasonló karakterét. 

Az egymáshoz harmonikusan 
illeszkedő lapformátumok attraktív 
színeikkel és megjelenésükel 
hangsúlyozzák a lapprogram 
szépségét.

IMPERIUM Classic lapok

homokkő

Méret 
szélesség x hosszúság,
30 x 30 cm*
30 x 45 cm*
30 x 60 cm*

Vastagság: ca. 2,3 - 2,6 cm

* 5 mm fugaszélességgel
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KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

• természetesen árnyalt színek
•  visszatérő minták nélküli soros 

vagy vadkötésben történő fektetés
•  egyszerű, játékos burkoltkép 

kialakítási lehetőség
•  a különböző lapméretek egy élő 

burkolatképet biztosítanak

TERASZOK  

KERTI PIHENŐK  

MEDENCÉK KÖRNYEZETE  

TÉLIKERTEK  

A természetes kövekhez 
ragaszkodó építészeti elvárások, 
a növekvő igények késztették 
ezt a vágott mészkőlapok érzetét 
nyújtó, egyedülálló lapprogram 
kifejlesztését. 

Az egymáshoz harmonikusan 
illeszkedő lapformátumok nem 
csak felületek kialakítására hatnak 
ösztönzőleg,  de kreatív ötleteket 
is ébresztenek bennünk lépcsők 
vagy úszómedencék környezetének 
megépítéséhez. 

IMPERIUM Naturo lapok

mészkőfehér

Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 40 cm*
40 x 60 cm*

Vastagság: ca. 2,4 - 2,6 cm

* 5 mm fugaszélességgel
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IMPERIUM Elegant lapok

Méret 
szélesség x hosszúság,
30 x 30 cm*
30 x 45 cm*
30 x 60 cm*

Vastagság: ca. 2,4 - 2,6 cm

* 5 mm fugaszélességgel

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE

FAGYÁLLÓ

FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATUR FELÜLET

CURLING FELÜLET

• természetesen árnyalt brillant 
felület 

• Visszatérő minták nélküli soros 
vagy vadkötésben történő fektetés

• Egyszerű, játékos burkoltkép kiala-
kítási lehetőség

• A különböző lapméretek egy élő 
burkolatképet biztosítanak

TERASZOK

KERTI PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

TÉLIKERTEK

Természetesen hasított felületi 
struktúra szabálytalanul enyhén 
lebegő hatású élek tükrözik vissza a 
romantika iránti vágyat, az antik at-
moszférát és a mágikus környezetet.

Az agyagpala brillant színnek 
jelentős a szerepe az Imperium 
elegant lapoknál. Építészeti stílustól 
függetlenül bárhol készíthető belőle 
burkolat és diszkrét de hatásos meg-
jelenésével formálja környezetét. 

Lépcsők, medenceszegések vagy 
teraszok kialakítása kényszerű hatá-
rok megszabása nélkül valósítható 
meg a különböző lapformátumok-
nak köszönhetően. 

agyagpala 
brillant
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IMPERIUM Modern lapok

Méret 
szélesség x hosszúság,
60 x 40 cm

Vastagság: 4 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE

FAGYÁLLÓ

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

CURLING FELÜLET

• Méretpontoságnak köszönhető egy-
szerű beépítés

• Élletörés nélküli kivitel
• Természetes kőzetek karakterét 

sugározza vissza

TERASZOK

KERTI PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

TÉLIKERTEK

az Imperium Modern lapcsa-
lád termékei keménykőzetek 
örleményeiből készülnek. 

A gyémántkefével történő políro-
zásnak köszönhetően a selymesen 
csillogó lapok csúszásbiztos, de 
emellett kellemes járást biztosító 
sima felülettel rendelkeznek.

A válogatott nemeskőzetek biztosít-
ják a szürke színárnyalatok elegáns 
hatását.

bazaltszürke andezitszürke
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Méret 
szélesség x hosszúság, 
40 x 40 cm

Vastagság: 3,7 cm 

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

•  SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó 
oldalélek

•  csúszásmentes lapfelület
•  kültéri és beltéri használatra is 

alkalmas
•  csiszolt és finomszórt felület
•  fugakeresztekkel egyszerűen 

beépíthető

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

A lap elkészítéséhez felhasznált 
nemeszúzalék az egyenletes 
csiszolási eljárással jelenik meg 
a termék felületén és így ad exkluzív 
megjelenést a burkolólapnak. 
A nemeskőzet kopóréteg garantálja 
a felület különleges kopásállóságát 
és terhelhetőségét.

A felületcsiszolást lezáró 
finom érdesítés garantálja 
a lapok felületének csúszás- és 
lépésbiztonságát.

Egyéb termékek:
Élkezelt lapok
Lábazati szegély elemek
Lépcsők, medenceszegések
és virágtartó edények

GRANITE lapok

Rosé fehér Azul





A lap elkészítéséhez felhasznált 
nemeszúzalék finom becsiszolása 
adja a lapfelület optikai 
eleganciáját. A természetes 
nemeskőzet kopóréteg garantálja 
a lapburkolat különösen nagy 
ellenállóképességét.

A felületcsiszolást lezáró 
finom érdesítés garantálja a 
lapok felületének csúszás- és 
lépésbiztonságát.

Számos kiegészítő termék szélesíti 
ki a termékprogramot.

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

•  SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó 
oldalélek

•  csúszásmentes lapfelület
•  kültéri és beltéri használatra is 

alkalmas
•  csiszolt és finomszórt felület
•  fugakeresztekkel egyszerűen 

beépíthető

Méret 
szélesség x hosszúság, 
40 x 40 cm

Vastagság: 3,7 cm 

PALAIS® lapok

24

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

Altwien Belvedere Borostyánkő

Nußdorf Schön brunn

Egyéb termékek:
Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
Lábazati szegély elemek
Lépcsőelemek és medenceszegések
Virágtartó edények
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EUROLINE lapok® 

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

Az Appeninek, Pireneusok, 
Ardennek, Alpok színvilága 
festékanyag hozzáadása nélkül, 
természetes eredetiségével 
mutatkozik meg lapjainkon.

Euroline lapcsaládunk Európa 
hegységeinek legnemesebb kőzeteit 
jeleníti meg.

•  SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó 
oldalélek

•  természetes kőörlemények 
természetes színei

•  finommosott vagy szemcseszórt
•  bel- és kültéri használatra is 

alkalmas
•  fugakeresztekkel egyszerűen 

beépíthető

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 40 cm

Vastagság: 3,8 cm

Berlin finommosott Luxembourg finommosott Paris finommosott

Vienna finommosott

London finommosott

Madrid finommosott Rome II. finommosott

Berlin finomszórt Paris finomszórt

Egyéb termékek: 
Élkezelt (látszó oldalélű) lapok  
Lábazati szegély elemek  
Lépcsőelemek és medenceszegések
Virágtartó edények

Hard Line 
élkiképzés

Soft Line 
élkiképzés
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Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 40 cm

Vastagság: 3,7 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

•  SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó 
oldalélek

•  finommosott felület
•  kültéri és beltéri használatra is 

alkalmas
•  fugakeresztekkel egyszerűen 

beépíthető

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

Az ATRIUM lapok felületeiben 
az Alpok hegyláncainak nemes 
kőzeteit láthatjuk viszont. 
A finommosás által a lapok 
felületén a zúzalékszemcsék 
a maguk természesen sarkosra 
tört formájukban jelennek meg. 
Így tükröződik vissza az Alpok 
lélegzetelállító szépsége a lapok 
felületén. 

A felhasznált nemeskőzetek 
harmonikus színei hozzájárulnak 
a burkolt felület hangsúlyos 
megjelenéséhez.

Egyéb termékek:
Élkezelt (látszó oldalélű) lapok  
Lábazati szegély elemek 
Lépcsőelemek és medenceszegések
Virágtartó edények

ATRIUM® finommosott lapok

Weinviertler sárga Aussee Ennstal

Innviertel Schloßhof
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Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 40 cm

Vastagság: 3,7 cm

Egyéb termékek:
Élkezelt (látszó oldalélű) lapok  
Lábazati szegély elemek  
Lépcsőelemek és medenceszegések

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

•  SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó 
oldalélek

•  struktúrált felület
•  kültéri és beltéri használatra is 

alkalmas
•  fugakeresztekkel egyszerűen be-

építhető

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

A DEKOR lapok struktúrája és 
színei a természetes kőlapok 
hatását keltik és mediterrán 
hangulatot kölcsönöznek 
a burkolatnak. A struktúrák 
felerősítik a felület fény-árnyék 
játékát, és természetesnek láttatják 
a lapburkolatot.

A lapok mélyedéseinek 
patinásodása egy tipikusan 
természetes kő karakterét 
biztosítják a burkolt felületen.

DEKOR struktúrált lapok

Travertin Weser
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Méret 
szélesség x hosszúság,
60 x 60 cm
30 x 60 cm

Vastagság: 5 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMEK

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET

•  nútféderes oldalkialakítás
•  nagyformátumú lapok
•  félméretű lapok
•  modern színek

TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

A FORUM lapok  járda vagy 
teraszburkolatként optimálisan 
illeszkednek a modern épített 
környezetbe.

Satírozott színekkel kialakított 
felületi megjelenésével egyedi 
jegyeket kölcsönöz az Ön 
otthonának.

A nagyformátumú lapok erősítik 
a burkolt terület tágasságérzetét.

FORUM® lapok

kagylóhéj füstantracit antracit
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Méret 
szélesség x hosszúság,
30 x 60 cm

Vastagság: 5 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE

FAGYÁLLÓ

FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ

CSÚSZÁSMENTES

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMEK

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

CURLING FELÜLET

• nútféderes oldalkialakítás
• nagyformátumú lap

TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

A modern építészeti környezetbe 
illeszkedő, selymesen csillogó 
felületű burkolólapok 
optimális megoldást kínálnak 
reprezentatív funkciójú járda és 
teraszburkolatokhoz.

Az egyedülálló nemesített felület 
megjelenésében tökéletes elegye 
a funkciónak, kényelemnek és 
eleganciának.

PIAZZA GRANDE lapok

antracit
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Méret 
szélesség x hosszúság,
60 x 40 cm
40 x 20 cm

Vastagság:  14 cm

Egyedi méretek és felületek  
egyedileg gyárthatók

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

•  nehézgépjármű forgalomra  
méretezett

•  távtartókkal
•  élletöréssel
•  finomszórt felülettel
•  egyedi szín és felületi kialakítási 

lehetőség
•  személyautós és teherautós 

forgalomra

KÖZTERÜLETEK BURKOLATAI

NAGYMÉRETŰ NYILVÁNOS
PARKOLÓK

MODERN LAKÓTERÜLETEK
BURKOLATAI

TERASZOK

A nagyság és nagyléptékűség 
kérdése különösen a közterületi 
burkolatoknál merül fel. A nagy 
formák nyugalmat és elganciát 
sugároznak. A „büszke“ méretek 
impozáns összbenyomást 
eredményeznek – akár a belvárosi 
téren, akár bevásárlóközpontnál 
jelennek meg.

A Centrum lapok projektre, 
építményre szabottan készülnek, 
ezért egyedi raszterméretek és 
színkeverékek elképzelések is 
valóra válthatók.

CENTRUM lapok

szürke natur és szemcseszórt 
felülettel

Az egyedi gyártás, illetve színkombinációk előzetes egyeztetést igényelnek.

világosszürke natur és 
szemcseszórt felülettel

antracit natur és szemcseszórt 
felülettel
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Méret 
szélesség x hosszúság,
50 x 50 cm
40 x 40 cm

Vastagság: 3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ

CSÚSZÁSMENTES

NATUR FELÜLET

•  természetes megjelenés
•  mosott vagy finomszemcsés felület
•  élletöréssel
•  kvarchomok vagy gyöngykavics 

kopóréteggel

TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

Finomszemcsés burkolólapjaink 
letisztult felületének egyszerűsége 
kiemeli a környezet szépségét. 
Szürke színével harmonikusan 
illeszkednek a modern térbe.

Az immár klasszikusnak számító 
mosott gyöngykavicsos felület 
szintén a kínálat része.

CLASSIC-LINE lapok

finomszemcsés szürke mosott gyöngykavics







Térburkoló 
kövek TERASZOK  

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK  

KOCSIFELHAJTÓK  

SÉTÁNYOK  

CSOBOGÓMEDREK  
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Áttekintés

AULA N+F térkő

füstantracit 40/20, 60/20, 40/40 8 cm •
riolitsárga 40/20, 60/20, 40/40 8 cm •
kagylóhéj 40/20, 60/20, 40/40 8 cm •

CASTRUM térkő 

ír moha 7 különböző hosszúság vegyesen.  
   Kőszélesség: 14 cm 5/8 cm • •
gesztenye 7 különböző hosszúság vegyesen.  
   Kőszélesség: 14 cm 5/8 cm • •
füstantracit 7 különböző hosszúság vegyesen.  
   Kőszélesség: 14 cm 5/8 cm • • 
marrone 7 különböző hosszúság vegyesen.  
   Kőszélesség: 14 cm 5/8 cm • • 
kagylóhéj 7 különböző hosszúság vegyesen.  
   Kőszélesség: 14 cm 5/8 cm • • 
riolitsárga 7 különböző hosszúság vegyesen.  
   Kőszélesség: 14 cm 5/8 cm • • 

FORUM N+F térkő 

füstantracit 20/20, 40/20,  
   60/20, 40/40 8 cm •   •
riolitsárga 20/20, 40/20,  
   60/20, 40/40 8 cm •   •
kagylóhéj 20/20, 40/20,  
   60/20, 40/40 8 cm •   •

DOM térkő 

 agyagszürke 14/14, 21/14,  
   21/21, 7/7 8 cm • • 
 palaszürke 14/14, 21/14,  
   21/21, 7/7 8 cm • • 
 téglavörös 14/14 8 cm • • 

 
TEATRUM finomszórt N+F térkő 

 szürke 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm   • •
 kagylóhéj 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm   • •
 füstantracit 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm   • •
 gesztenye 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm   • •
 mogyoró 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm   • •

 
TAVERNA N+F térkő 

 szürke 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm •   •
 kagylóhéj 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm •   •
 füstantracit 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm •   •
 gesztenye 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm •   •
 mogyoró 20/10, 20/20,  
   30/20 vegyesen 6 cm •   •

MERCATO N+F térkő 

 palaszürke 20/10, 20/20 6 cm  • 
 mogyoró 20/10, 20/20, 30/20 6 cm  • 
 narancs 20/10, 20/20 6 cm  • 
 fahéj 20/10, 20/20, 30/20 6 cm  • 
 piros 20/10 6 cm  • 
 
PIAZZA térkő 

 szürke 10/10, 20/10, 20/20, 30/20 6 cm •   • 
   20/10 N+F, egyedi rendelésre:  
   20/20, 30/20, 30/30, 40/40 8 cm •   •
 piros 10/10, 20/10, 20/20, 30/20 6 cm •   • 
   20/10 N+F, egyedi rendelésre:  
   20/20, 30/20, 30/30, 40/40 8 cm •   •
 antracit 10/10, 20/10, 20/20, 30/20 6 cm •   • 
   20/10 N+F, egyedi rendelésre:  
   20/20, 30/20, 30/30, 40/40 8 cm •   •
 őszilomb 20/10 N+F 6 cm •   •
 
ROLLO zökkenőmentes N+F térkő 

 palaszürke 20/10, 20/20 6 cm • 
 mogyoró 20/10, 20/20 6 cm • 
 narancs 20/10, 20/20 6 cm • 
 piros 20/10 6 cm • 
 
AGORA térkő 

 palaszürke 11,5/11,5,    17/11,5 6 cm •   •
 mogyoró 11,5/11,5,    17/11,5 6 cm •   •

FLORA térkő 

 szürke 16/22 6 cm •   •
 piros 16/22 6 cm •   •
 antracit 16/22 6 cm •   •
 
QUADRO térkő 

 szürke 8-Aug 6 cm •   •
 piros 8/8 6 cm •   •
 antracit 8/8 6 cm •   •
 
SERPENTINO térkő 

 szürke 24/12 6 cm és 8 cm •   •
 piros 24/12 6 cm és 8 cm •   •
 antracit 24/12 6 cm és 8 cm •   •
 
SOLIDO térkő 

 szürke 16,5/20 6 cm, 8 cm (ÖKO és zökk.m. is)  
    és 10cm •   •
 piros 16,5/20 6 cm, 8 cm (zökk.m. is)  
    és 10cm •   •
 antracit 16,5/20 6 cm, 8 cm (zökk.m. is)  
    és 10cm •   •

ÖKOLITH térkő   

 szürke 20/20 8 cm •   •
 piros 20/20 8 cm •   •

VERDE gyeprács   

 szürke 60/40 10 cm •   •
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Antik felület

Egyik kő sem hasonlít a másikra! 
A koptatás, a kövek egymáshoz 
verődése akaratlanul is 
letöri a kőéleket – így alakul 
ki a természetes, rusztikus 
megjelenés. A kellemes pasztell 
színek és az egyedien letört élek 
együttesen egy kellemes, komfortos 
burkolókövet eredményeznek. 

A műszaki és optikai ellenőrzés 
garantálja a Kaiserstein 
csúcsminőségű burkolótermékeket 
előállító Leier üzemekben a minőségi 
színvonalat. 
A mesterségesen öregbített 
termékek, ahol a technológai soron 
végighaladó termékek élei és egyes 
részei is szabálytalanul törnek ki, 
a végellenőrzési folyamatnál kézi 
válogatáson esnek át. A termékek 
csak és kizárólag ezen kézi válogatás 
után kerülhetnek automatikusan 
csomagolásra.

 

Beton térburkoló kövek – a dekoratív 
és funkcionális felületformálás
ideális anyagai. A különböző színek 
és formák egyedi alkalmazásával 
változatos módon jeleníthetjük meg,
hangsúlyozhatjuk ki környezetünket. 
Akár lakóház körüli vagy kertben 
építendő burkolatok, akár markáns
megjelenésű garázsfeljáró kialakítása 
a cél, kínálatunkban megtalálható 
az elképzeléséhez tökéletesen 
illeszkedő termék és megoldás. 

Finomszórt felület

A felület apró acélgolyókkal történő 
kíméletes szórása nyerssé teszi 
a térkövet és érvényre juttatja 
a kopóréteghez felhasznált 
természetes anyagok kisugárzását. 
Nem mellékes, hogy a szemcseszórás 
által finoman struktúrálttá válik 
a térkő is, s ez a finom struktúra 
a burkolat csúszásmentességét és 
lépésbiztonságát is garantálja mind 
száraz, mind nedves felületen.

Natúr felület

Egy nemesítési eljárás nélkül 
készülő nyers betonfelület kiemeli 
a térburkoló kő sima és elegáns 
karakterét. A korszerű vonalvezetés, 
egy szigorúan architektonikus 
formavilág és az ápolásmentes sima 
felület jellemzi a térburkolatok ezen 
típusát. 

Térkövek
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Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 20 cm
60 x 20 cm
40 x 40 cm

Vastagság: 8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE

FAGYÁLLÓ

FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

CURLING FELÜLET

•  természetesen árnyalt színek
• alacsony gördülési ellenállású térkő
• A kőformák kombinálásával 

különböző burkolatminták 
kialakítását teszi lehetővé

• 8 cm-es kővastagság és N+F 
kialakítás a stabil felületekhez

• Rejtett távtartóinak köszönhetően 
egyszerű a beépítés

KOCSIFELHAJTÓK
KERTI UTAK
MAGÁNHÁZAK JÁRDÁI

Jó ízléssel választani egyszerű 
dolog.

A selymesen csillogó brillant 
felületben megjelenő finom 
színárnyalatok juttatják 
érvényre a burkolat eleganciáját, 
a visszafogott megjelenésű luxust.

Egy burkolat, melynél a legjobbnak 
lenni éppen elég.

AULA térkő

kagylóhéj füstantracit riolitsárga
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Méret 
szélesség x hosszúság
7 különböző méretben vegyesen. 
Kőszélesség: 14 cm

Vastagság:  5 cm 
8 cm

 

Csak egész raklapos kiszolgálás 
vegyes méretekben

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA
(8 CM KŐVASTAGSÁGNÁL)

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET

ANTIKOLT FELÜLET

•  természetesen árnyalt színek
•  finoman struktúrált felület
•  a 7 különböző kőméret érezhetően 

csökkenti a burkolat beépítésekor 
elenegedhetelen beszabások 
mennyiségét

•  újdonság a 8 cm-es kővastagság 
teheratós forgalomra méretezett 
felületekhez

•  rejtett távtartóinak köszönhetően 
egyszerű a beépítés

TERASZOK
KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK
KOCSIFELHAJTÓK
SÉTÁNYOK
CSOBOGÓMEDREK

Az életvidám, természetes és 
finoman árnyalt színek valamint 
a finoman struktúrált felület fény-
árnyék játéka életörömöt visz az Ön 
kertjébe.

A CASTRUM térköveket 14 cm 
szélességben és 7 különböző 
hosszúságban, vegyes 
csomagolásban kínáljuk. A térkövek 
sorokba történő rendezésével 
egy természetes, mozgalmas 
megjelenésű egyedi burkolatban 
gyönyörködhet.

Egy különösen választékos és 
elegáns kerti burkolat sokrétű 
felhasználási lehetőséggel

CASTRUM® térkő

Marrone antikRiolitsárga antik kagylóhéj antik

füstantracit antik ír moha antik

Marrone natúrRiolitsárga natúr kagylóhéj natúr

füstantracit natúr ír moha natúr gesztenye natúr

gesztenye antik
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FORUM® térkő

füstantracitkagylóhéj riolitsárga

Méret 
szélesség x hosszúság,
20 x 20 cm
40 x 20 cm
60 x 20 cm
40 x 40 cm

Vastagság: 8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMEK

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET

•  természetesen árnyalt színek
•  alacsony gördülési ellenállású térkő
•  a kőformák kombinálásával 

különböző burkolatminták 
kialakítását teszi lehetővé

•  8 cm-es kővastagság és N+F 
kialakítás a nagyobb forgalomra 
méretezett felületekhez

•  rejtett távtartóinak köszönhetően 
egyszerű a beépítés

KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK

A FORUM térkő neve egyik legfőbb 
felhasználási területére utal, 
a különösen erős oldaltartást 
biztosító kivitele és nagyméretű 
formái elsősorban közterületek 
burkolására teszik alkalmassá.

A burkolatépítés a térkövek 
nútféderes oldalsó kialakításának 
köszönhetően csaknem játékos 
módon történhet.

Elegáns, letisztult fugaképe, kis 
élletörése miatt könnyen illeszthető 
bármely építészeti stílushoz.
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TEATRUM térkő

Méret 
szélesség x hosszúság,
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm
vegyesen

Vastagság:  6 cm

kiszolgálás csak teljes sorokban 
Egy sor tartalmaz: 
•  9 db 20 x 10 
• 12 db 20 x 20 
•  9 db 20 x 30

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE

FAGYÁLLÓ

FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMEK

FINOMSZÓRT FELÜLET

•  Kombinált méretekből készült 
csomagolás. A térkő minden egyes 
négyzetmétere tartalmazza a 
három különböző méretű elemet.

• Kvarchomok kopóréteggel készül
• N+F kialakítású távtartó elemek 
• elegáns élletörések 
• személyautós forgalomra

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

KOCSIFELHAJTÓK

TERASZOK

PARKOLÓK

UDVAROK

A TEATRUM térkő finomszórt 
felülete visszafogott, időtlen 
eleganciát sugároz.

Megjelenésében fontos a tiszta 
vonalak, szigorú formák, finom 
fugák alkotta összhang.

Finom megmunkálása kellemes 
járásérzetet, szilárdsága nagy 
terhelhetőséget biztosít. Ideális 
termék kombinált funkciójú tereken 
történő felhasználásra.

szürke mogyoró kagylóhéj

füstantracit gesztenye
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Méret 
szélesség x hosszúság,
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm
vegyesen

Vastagság:  6 cm

kiszolgálás csak teljes sorokban 
Egy sor tartalmaz: 
•  9 db 20 x 10 
• 12 db 20 x 20 
•  9 db 20 x 30

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

N+F RENDSZERKŐ

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

•  kombinált méretekből készült 
csomagolás. A térkő minden egyes 
négyzetmétere tartalmazza a három 
különböző méretű elemet

•  kvarchomok kopóréteggel készül
•  N+F kialakítású távtartó elemek 
•  elegáns élletörések
•  személyautós forgalomra

TERASZOK  

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK  

KOCSIFELHAJTÓK  

SÉTÁNYOK  

CSOBOGÓMEDREK  

A TAVERNA térkő nagyszerűsége 
a ház körüli burkolt felületek 
fantáziadús kialakításában 
mutatkozik meg. A sikeres 
megjelenés titka az egyszerű 
formákban, szép színekben rejlik.

A térkő stabil felülete és szűk 
fugái garantálják a burkolt felület 
biztonságos használatát, akár 
kecses tűsarkú cipőkkel is. A térkő 
felülete még nedves állapotban is 
csúszásbiztos.

A térkő kopórétegéhez 
felhasznált nagyértékű 
kőörlemények és a nemes 
felületek minden burkolatnak egy 
összetéveszthetetlen karaktert 
kölcsönöznek és különleges 
kisugárzást biztosítanak. 

TAVERNA térkő

Szürke natúr Mogyoró melírozott Kagylóhéj  melírozott

Füstantracit melírozott Gesztenye melírozott
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Méret 
szélesség x hosszúság,
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm*

Vastagság:  6 cm 

* csak fahéj és mogyoró színekben

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

ANTIKOLT FELÜLET

N+F RENDSZERKŐ

•  sima felület
•  a két kőforma kombinálásával 

különböző burkolatminták 
kialakítását teszi lehetővé

•  a rejtett távtartóknak köszönhetően 
egyszerű beépítés 

•  személyautós forgalomra

TERASZOK  

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK  

KOCSIFELHAJTÓK  

SÉTÁNYOK  

A satírozott felület, szabálytalanul 
letört élek egyedi, antik hatást 
biztosítanak.

Megfelelő színválasztással meleg 
hatást kölcsönöz a burkolat 
környezetének.

Természetes színvilága és 
felületkialakítása révén szépen 
illeszkedik a tradicionális, patinás 
környezetbe

MERCATO térkő

mogyoró fahéj

piros
csak 20x10 cm méretben

palaszürke

narancs
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KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET

TERASZOK  

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK  

KOCSIFELHAJTÓK  

SÉTÁNYOK  

CSOBOGÓMEDREK  

A térkő kopórétegéhez felhasznált 
különleges kvarchomok nem 
csak a burkolat finom, elegáns 
megjelenését, hanem a felület nagy 
kopási ellenállását is biztosítja.

Nagy terhelhetőségének 
köszönhetően gazdasági udvarok, 
üzleti funkciójú közterületek, 
felületek kialakításához is ideális 
termék.

Az ék formájú kő egy kisméretű, 
kónuszos kialakítású elem, mely 
megkönnyíti az íves alaprajzú, 
körmintájú felületek, vagy 
faszegések kialakítását.

•  az egyszintű felületi kialakítás 
miatt alacsony gördülési 
ellenállású termék

•  zökkenőmentes térkő
•  a kőformák kombinálásával 

különböző burkolatminták 
kialakítását teszi lehetővé

•  rejtett távtartóinak köszönhetően 
egyszerű a beépítés

•  ívek kialakítása az ékforma kővel, 
vágás nélkül

•  teherautós forgalomra

DOM ® natur térkő

Méret 
szélesség x hosszúság
14 x 14 cm
14 x 21 cm
21 x 21 cm

7 x 7 ékforma kónuszos kialkítással 

Vastagság:  8 cm 

agyagszürke palaszürke téglavörös 
csak 14x14 cm méretben

Körív kialakítás
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•  a kőformák kombinálásával 
különböző burkolatminták 
kialakítását teszi lehetővé

•  rejtett távtartóinak köszönhetően 
egyszerű a beépítés

•  ívek kialakítása az ékforma kővel, 
vágás nélkül

•  teherautós forgalomra

TERASZOK  

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK  

KOCSIFELHAJTÓK  

SÉTÁNYOK  

CSOBOGÓMEDREK  

A DOM® Antik térkő rusztikus 
megjelenését a szabálytalanul letört 
élek biztosítják. Az agyagszürke, 
palaszürke, és téglavörös színek 
hangsúlyossá teszik a térkő 
természetes karakterét.

Falvak, kisvárosok 
településközpontjainak 
felújításához, illetve idősebb 
épületek környezetének  
hangsúlyosabbá tételéhez 
különösen ajánlott a termék 
használata.

A DOM® Antik térkőhöz kifejlesztett 
ék alakú kő minden más Leier- 
Kaiserstein térkővel is 
kombinálható 

DOM® antik térkő

agyagszürke

Körív kialakítás

palaszürke téglavörös 
csak 14x14 cm méretben

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

ANTIKOLT FELÜLET

Méret 
szélesség x hosszúság
14 x 14 cm
14 x 21 cm
21 x 21 cm

7 x 7 ékforma kónuszos kialkítással 

Vastagság:  8 cm 
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Méret 
szélesség x hosszúság,
10x10 (6 cm vastagságban)
10x20
20x20
30x20
30x30
40x40 (8 cm vastagságban)

Vastagság:  4 cm (20x10 méretben) 
6 cm 
8 cm  
(20x10 méretben.  
Rendelésre:  
20x20, 30x20,  
30x30, 40x40)

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA
(8 CM-ES VASTAGSÁG ESETÉN)

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMEK
(PIAZZA 6 CM ÉS 10X20X8CM KÖVEKNÉL)

NATÚR FELÜLET

•  a különböző színek és 
kőformátumok kombinálása 
különböző mintázatok 
alakíthatók ki.

•  a rejtett távtartóknak köszönhetően 
egyszerű beépítés 

•  teherautós forgalomra 8cm-es  
vastagság esetén

•  személyautós forgalomra

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK

PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KÖZLEKEDŐUTAK

Piazza rendszerünk egyenes 
vonalvezetésével a klasszikus 
presztízs megtestesítője. Sík 
felülete letisztult optikai hatást 
kelt. A burkolat mintázatából 
adódó igényesség nagyobb 
tereken mutatkozik meg. Nagy 
méretválasztékával, számos lerakási 
mintavariációjával új megjelenéshez 
segít minden burkolatot. 
Azonos méretrendszere miatt 
ideálisan kombinálható más térkő 
típusokkal is.

A különböző színek és formák 
kombinációja gazdag lerakási 
mintavariációkat eredményez. 

PIAZZA térkő

szürke piros antracit

őszilomb melírozott
csak 20x10x6 cm méretben
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Méret 
szélesség x hosszúság,
10 x 20 cm
20 x 20 cm

Vastagság:  6 cm 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

N+F RENDSZERKŐ

NATÚR FELÜLET

•  az egyszintű felületi kialakítás 
miatt alacsony gördülési 
ellenállású termék

•  zökkenőmentes kivitel
•  a két kőforma kombinálásával 

különböző burkolatminták 
kialakítását teszi lehetővé

•  a rejtett távtartóknak köszönhetően 
egyszerű beépítés 

• személyautós forgalomra

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK

PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KERÉKPÁRUTAK

Rollo – a gördülékeny 
burkolatokhoz. Hagyományos 
felületével és sarkos, fuganélküli 
kiképzésével kifejezetten kellemes 
járásérzetet biztosít. Felhasználása 
a visszafogott megjelenést és 
kiskerekes járművel, szerkezettel 
történő használhatóságot 
megkövetelő környezetben ajánlott. 
Azonos méretrendszere miatt más 
térkő típusokkal is kombinálható.

A különböző színek és formák 
kombinációja gazdag lerakási 
mintavariációkat eredményez.

ROLLO térkő

piros
csak 20x10 méretben

szürke

mogyoró narancs
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Méret 
szélesség x hosszúság,
11,5 x 11,5 cm
11,5 x 17 cm

Vastagság:  6 cm 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

NATÚR FELÜLET

•  a két kőforma kombinálásával 
különböző burkolatminták 
kialakítását teszi lehetővé

• egyszerű beépítés 
• személyautós forgalomra
•  ívek kialakítása a térkövek szabása 

nélkül is lehetséges.

TERASZOK  

KERTI JÁRDÁK

PIHENŐK  

KOCSIFELHAJTÓK  

SÉTÁNYOK  

Az Agora térkő ívelt oldalaival 
mozgalmasságot és harmoniát 
kölcsönöz a burkolatnak.

Szabályos vagy szabálytalan 
rakáskép, egyenes vagy ívekkel 
tagolt burkolatkép kialakítása sem 
okoz gondot.

AGORA térkő

mogyoró szürke
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Méret 
szélesség x hosszúság,
16 x 22 cm

Vastagság:  6 cm 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

NATÚR FELÜLET

•  személyautós forgalomra

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

Immár klasszikusnak is nevezhető 
formájával a játékos és
tetszetős burkolatok térköve a Flora. 

Formája a mindennapos
gyalogos és személygépkocsis 
forgalomnak is ellenállóvá
teszi.

Előnyös tulajdonsága a könnyű 
irányváltás, szabad
mintaképzés.

FLORA térkő

szürke piros antracit
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Méret 
szélesség x hosszúság,
20 x 20 cm

Vastagság: 8 cm
  10 cm

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA 

NATÚR FELÜLET

•  személyautós forgalomra

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Az ÖKOLITH térkövel a felület 
teljes lezárása nélkül építhet szilárd 
burkolatot.

A speciálisan formázott 
távtartóknak köszönhetően 
megfelelő felületi arányú 
fuga képződik a csapadékvíz 
elvezetéséhez.

ÖKOLITH térkő

szürke piros
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Méret 
szélesség x hosszúság,
12 x 24 cm

Vastagság:  6 cm 
8 cm 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA
(8 CM-ES VASTAGSÁG ESETÉN)

NATÚR FELÜLET

•  személyautós, teherautós (8cm) 
forgalomra

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Serpentino térkővel gazdaságosan 
készíthető stabil, rendezett 
burkolat. 

Egyszerű formai kialakításával
magas forgalmi terhelés felvételére 
alkalmas.

SERPENTINO térkő

szürke piros antracit



Méret 
szélesség x hosszúság,
16,5 x 20 cm

Vastagság:  6 cm 
8 cm (zökkenőmentes és 
ÖKO kivitel is) 
10 cm

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOMRA
(8 CM-ES VASTAGSÁG ESETÉN)

NATÚR FELÜLET

•  személyautós, teherautós (8cm) 
forgalomra

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Solido a robusztus és funkcionális 
térkő. 

Kettőskötésű kapcsolódásának 
köszönhetően a fektetésre 
merőleges intenzív terhelések 
felvételére alkalmas.

Speciális változatai az alacsony 
gördülési ellenállású Solido 
zökkenőmentes és az extrém 
mennyiségű csapadékot 
a burkolatról gyorsan eltávolító 
drain kivitelű Solido ÖKO térkövek.

Solido térkő

szürke piros antracit
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Méret 
szélesség x hosszúság,
8 x 8 cm

Vastagság:  6 cm 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

NATÚR FELÜLET

•  személyautós forgalomra

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

A Quadro térkő méretéből adódóan 
ideális más térkövekkel történő 
kombináláshoz.

Ideálisan használható sűrűn tört 
vonalú, esetleg íves felületek 
burkolásághoz is.

VERDE gyeprács termékkel 
kombinálva a gyeprács üregeinek 
burkolásához, jelzőkőként 
használható termék.

QUADRO térkő

szürke piros antracit



Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 60 cm

Vastagság:  10 cm

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

NATÚR FELÜLET

•  személyautós forgalomra

KOCSIFELHAJTÓK

RÉZSŰSTABILIZÁCIÓK

SZIVÁRGÓSÁVOK

SZEMÉLYGÉPKOCSI PARKOLÓK

A gyephézagos rendszer 
ideális megoldást jelent azokra 
a területekre, ahol a természetes 
zöldfelület megőrzése mellett 
szilárd burkolatot kell 
kialakítanunk.

Az elemek rácsszerkezetükkel 
beilleszkednek a talajba, 
a hézagokban utat engedve 
a növényzetnek.

A rácsokba jelölőkőként illeszthető 
be Quadro kocka termékünk.

VERDE gyeprács

szürke
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Kerti falazatok
TERASZOK

JÁRDÁK

LÉPCSŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ FELÜLETŰ FALAK

FALFEDÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

BOLTÍVEK

BOROSPINCÉK  
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Áttekintés

KAISERSTEIN térkő és falazó

  téglavörös, 
  Stella del Giardino 26/15,6/5  •
 címeres kő valamennyi szín 26/15,6/5  •
 teraszburkoló valamennyi szín 26/15,6/2,2  •
 lábazati szegő valamennyi szín 26/7,5/2,2  •
 falburkoló valamennyi szín 26/5/2  •

KANT univerzális térkő

  agyagszürke 33/25/6 • •
  palaszürke 33/25/6 • •
  téglavörös 33/25/6 • •
  sziklabarna 33/25/6 • •
  bazalt 33/25/6 • •
  creme 33/25/6 • •
  füstantracit  
  melírozott 33/25/6 • •

PATIO térkő és falazó

  téglavörös 25/12,4/5  •
  agyagbarna 25/12,4/5  •

BLOCK

  agyagszürke 35/21/14 • •
  palaszürke 35/21/14 • •
  téglavörös 35/21/14 • •

  Szín Méret 
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  Szín Méret 
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KANT®

Speciális kőmérete a komplett 
rendszerek sokoldalú kiegészítő 
elemévé teszi a KANT univerzális 
antik burkolókövet. Hat színben 
és kétféle, natúr és antik felületi 
kialakítással ideális építőelemként 
használható virágágyások 
szegéseként, peremszegéseknél, 
szilárd térkő burkolathoz és 
falazatok, pillérek fedőelemeként. 
A nyersbeton lépcsőfelületek 
burkolása is könnyedén megoldható 
KANT elemekkel. 

BLOCK

BLOCK elemmel klasszikus stílusban 
alakíthatóak ki kerti falazatok, 
támfalak és térlépcsők. A gazdag 
színválaszték és antikolt felület jól 
harmonizál egyes térkőfelületekkel, 
egységes rendszert alkotva azokkal. 

A falazókövek nem csak 
falszerkezetek elemeiként, hanem 
sík felületek burkolóanyagaként 
is beépíthetők, mivel homogén 
anyagból készülnek és egyik 
oldalukon sem tartalmaznak 
formázott távtartókat – egyszóval: 
szépek. 

KAISERSTEIN®

Az első antik burkoló és falazóelem. 
A szabálytalanul letört élek 
biztosítják a KAISERSTEIN® antik 
megjelenését. Ennek a kőnek 
az antik felület és a harmonikusan 
meghatározott színek 
a különlegességei. Térkőként és 
falazóelemként is felhasználható.

PATIO

Formája, harmonikus színvilága 
és antik felülete által klasszikus 
mintaképek lenyomataként van ránk 
hatással a PATIO falazókő. Térkő- és 
falfelületek kialakításához kínál sok 
egyedi megoldást.  

Falazóelemek
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KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

ANTIK FELÜLET

•  fagyálló és kopásálló
•  kül- és beltérre is alkalmas
•  különböző stílusirányzatokba 

illeszthető
•  kiegészítő lehetőségek a gazdag 

tartozékoknak köszönhetően, úgy 
mint a dekorkövek, falburkoló 
kövek, padlóburkoló kövek és 
lábazati szegélyek 

TERASZOK

JÁRDÁK

LÉPCSŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ
FELÜLETŰ FALAK

FALFEDÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

BOLTÍVEK

BOROSPINCÉK

A szabálytalanul letört élek 
kölcsönzik a Kaiserstein kő antik 
megjelenését, mely akár falazatba 
építve, akár burkolatba fekteve 
érvényesül. Tökéletesen harmonizál 
a modern építészeti stílusokkal és 
illeszkedik felújított épületekbe és 
udvarokba  is.

Antik hatású térkő és falazókő, mely 
harmonikus színei és rusztikus 
felülete által mediterrán antik 
környezeti hatást ér el.

Ruházza fel különleges 
stílusjegyekkel térburkolatait 
és falazatait a szabálytalanul 
elhelyezett címeres kövek 
segítségével.

KAISERSTEIN®

téglavörös Stella del Giardino

Méret 
szélesség x hosszúság,
15,6 x 26 cm

Vastagság:  ca. 5 cm

 
További termékek:
dekorkövek
padlóburkoló lap 2,2 cm
lábazati szegélyelem
falburkoló elem

Minden raklap egységbe 
m2-ként 1 db dekorkövet 
csomagolunk





KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATUR FELÜLET

ANTIK FELÜLET

•  Natúr és Antik kivitelben
•  sokféle felhasználási lehetőség
•  Térkő felületekkel kombinálható

LÉPCSŐK

FALAZATOK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

SZEGŐKÖVEK

Az egyöntetűen szép kőfelületek 
beépítési lehetőségek sokaságát  
biztosítják részünkre. Felhasz-
nálható kiemelt szegélyelemként, 
térburkolatok süllyesztett szegélye-
ként, virágágyások szegéséhez vagy 
blokklépcsők építőelemeként. 

A BLOCK kerti elem két felületi 
kialakításval, natur vagy antik kivi-
telben a térburkolatok harmonikus 
kiegészítője.

BLOCK kerti elem

Méret 
szélesség x hosszúság, 
35 x 21 cm

Vastagság:  ca. 14 cm

Kiegészítő termékként KANT® burko-
lókövünket ajánljuk

agyagszürke antik palaszürke antik téglavörös antik

agyagszürke natur palaszürke natur téglavörös natur
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Méret 
szélesség x hosszúság,
33 x 25 cm

Vastagság:  6 cm

Kiegészítőként BLOCK kerti  
elemünket ajánljuk

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATUR FELÜLET

ANTIK FELÜLET

•  íves szegéseknél, állítva beépítve jól 
alklamazható 

•  egyszerű fogás

LÉPCSŐK

JÁRDÁK, UTAK

TÉRKŐFELÜLETKÉNT

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK SZEGÉSE

Hét színben és kétféle, natúr és 
antik felületi kialakítással ideális 
építőelemként használható 
virágágyások szegéseként, 
peremszegéseknél, szilárd térkő 
burkolathoz és falazatok, pillérek 
fedőelemeként. A nyersbeton 
lépcsőfelületek burkolása is 
könnyedén megoldható KANT 
elemekkel.

Speciális kőmérete a komplett 
rendszerek sokoldalú kiegészítő 
elemévé teszi a KANT univerzális 
antik burkolókövet.

KANT® univerzális burkolókő

agyagszürke antik palaszürke antik téglavörös antik

bazalt antikfüstantracit 
melírozott natúr

Creme antik

agyagszürke natur palaszürke natur téglavörös natur

Pergamino

bazalt naturfüstantracit 
melírozott antik

Creme natur
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KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

CE-MINŐSÍTÉS 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

ANTIK FELÜLET

•  sokszínűség
•  kül- és beltérre is alkalmas
•  különböző stílusirányzatokba 

illeszthető

TERASZOK

JÁRDÁK

KERTI PIHENŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ FELÜLETŰ FALAK

KERÍTÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

Formája, harmonikus színvilága 
és antik felülete révén klasszikus 
mintaképek lenyomataként van 
ránk hatással a PATIO térkő és 
falazókő. Térkő- és falfelületek 
kialakításához kínál sok egyedi 
megoldást.

A PATIO térkő és falazó megerősíti 
a vidéki idill képét és könnyedén 
illeszkedik  az urbánus építé-
szetbe is.

Kerítések, kutak, díszfalazatok 
megépítése sem jelenthet akadályt 
Patio térkő és falazókővel.

PATIO térkő és falazókő

Méret 
szélesség x hosszúság,
12,4 x 25 cm

Vastagság: kb. 5 cm

téglavörös melírozott agyagbarna melírozott







Lépcsők és 
medence 
szegélyek

TERASZLÉPCSŐK

ÚSZÓMEDENCÉK

LÉPCSŐSZERKEZETEK
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Áttekintés

SOFTLINE® vagy HARDLINE® látszó 
oldalélű lapok

Csaknem minden laptermékünk 
mellé kínálunk egy vagy kétoldalon 
élkezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® 
kiegészített lapokat. Ezek a lapok 
az aktuális nemeszúzalékok 
homogén anyagából készülnek, 
a homlokoldalon látszó éleket 
marással alakítjuk ki. A lapok 
mérsékelt vastagsági mérete 
ennél az eljárásnál előnyt jelent. 
A precíziós marásnak köszönhetően  
egy tiszta vonalú lágy lezárást adunk 
a lapoknak.

Méretre gyártott lépcsőlapok

A lépcsőszerkezetek legalább olyan 
egyéni formájúak, mint maguk 
az egyes épületek, házak. Ehhez 
az egyediséghez igazodva készítünk 
szabvány laptermékeinkhez 
illeszkedő élkezelt kiegészítő lapokat, 
illetve egyedi méretre gyártott 
illesztőelemeket is. Igény esetén akár 
önhordó lépcsőelemeket is rendelhet 
szabvány járdalap termékeink 
felületi megjelenésével. 
Az önhordó elemek vastagsága 
az elem hosszától és az Ön által 
megrendelt felülettől függ. 
A speciális elemeket, mint példáil 
a pihenőlemezeket vagy íves 
elemeket a megrendelő által 
biztosított sablon alaprajz alapján 
tudjuk elkészíteni. 

Softline oldalél kiképzés

Hardline oldalél kiképzés
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Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 40 cm

Vastagság: 3,7 illetve 3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE

FAGYÁLLÓ

FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ

CSÚSZÁSMENTES

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

FINOMSZÓRT FELÜLET

•  SOFTLINE vagy HARDLINE látszó 
élek

•  Csúszásbiztos lapfelület
•  kül- és beltéri használatra is alkal-

mas
•  finommosott vagy csiszolt finom-

szórt felület
•  fugakeresztekkel könnyen beépít-

hető
•  EUROLINE, GRANITE, PALAIS, 

DEKOR termékeinkhez illeszkedő 
kivitelek

TERASZOK

MEDENCESZEGÉSEK

LÉPCSŐK

FEDLAPOK

KERTI UTAK

GYALOGOSBEJÁRÓK

A lapok gyártásához felhasznált 
nemes-zúzalék szemcséinek finom 
csiszolása érvényre juttatja a burko-
lólapok elegáns optikai megjelené-
sét. E nemeskőzet anyag biztosítja a 
termék időjárási hatásokkal és hasz-
nálat közben jelentkező igénybevé-
telekkel szembeni ellenállását is.

A lapok felületi megmunkálásának 
utolsó fázisa, a kiviteltől függően 
finommosás vagy finomszórás a 
csúszást gátló és lépésbiztonságot 
garantáló finom struktúrával látja el 
a burkolat felszínét.
Azonos felülettel készült kiterjedt 
kiegészítő elemkínálat teszi teljessé 
burkolólap kínálatunkat.

SOFTLINE és HARDLINE lépcsőburkoló lapok





90

Medenceszegések

SOFTLINE® vagy HARDLINE® 
medenceszegések

A speciális lapokból készített, látszó 
oldalélű lapok SOFTLINE® vagy 
HARDLINE® éllel 28cm-től 40cm 
szélességig készülnek.

A standard és sarokelemek 
optimálisan illeszkednek a 
határoló, normál kivitelű lapokhoz. 
Természetesen egyedileg méretre 
gyártva lekerekített elemek is 
rendelhetők római lépcsőkhöz. 

Medenceszegések - sarokelemek

A medenceszegések sarokelemekből 
és 1 m hosszúságú standard 
elemekből állnak, 35cm, 40cm, és 
45cm szélességben rendelhetők. 
Felületenként három különböző 
kivitelben állnak rendelkezésre.
A sarkított belső él hullámvédőként 
szolgál és meggátolja a víz kicsapását 
a medencéből a partra.







Szárazfalazók 
Kerítéskövek 
Rézsűkövek 
Virágládák

TERASZOK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

BURKOLAT LEHATÁROLÁSOK

RÉZS STABILIZÁCIÓ

KERÍTÉSEK
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KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

CE-MINŐSÍTÉS 

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

• természetes színvilág
• könnyű beépítés

SZÁRAZFALAK

GARÁZSFELJÁRÓ TÁMFAL BURKOLATAI

MAGAS VIRÁGÁGYAK

PALISZÁDOK

PADOK

A szárazfalazó hasított nyers 
felületei kiemelik környezetük 
természetességét. 

wieNatur® – a speciális eljárással 
előállított falazatban egyik kő sem 
hasonlít a másikra, és a valódi 
természetes kő megjelenését és 
érzetét adja vissza Önnek.

Egy különleges gyártási eljárásnak 
köszönhetően egyik kő sem hasonlít 
tökéletesen a másikra, ezért minden 
egyes Architektúra szárazfalazóból 
épített falazat egyedi megjelenésű.

ARCHITEKTURA szárazfalazó

Méret 
szélesség x hosszúság,
12 x 36 cm

Vastagság:  6 cm 

füstantracit melírozott terra
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Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 20 cm

Magasság: 20 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

•  hasított felület
•  hozzá illeszkedő fedlapokkal

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

ARCHITEKTURA kerítéskő

füstantracit Pergamino Arktis

Kiegészítő termék:
Fedlapok

MODUS fedlapok
46 x 28 x 6cm méretben

KANT hasított fedlap 
25 x 28 x 6 cm méretben, 
párhuzamosan hasított oldalélekkel

Az Architektra kerítéskő egy ház 
takaros kerete és névjegykártyája. 
A hasított felületes és azzal 
összhangban álló színválaszték 
biztosítja a ház és kerítés közötti 
harmónikus összhatást.

Az építmények személyreszabásával 
lehetővé válik egy elpusztíthatatlan 
kerítés építése is, aminek 
a nedvesség és a fagy sem árthat.
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Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 20 cm

Magasság:  20 cm 

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

ANTIK FELÜLET

NATUR FELÜLET

•  az Antik rendszerhez illeszkedő 
megjelenés

•  hozzá illszkedő fedlapokkal

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

KERTI TAVAK

Ez a kerítéselem tökéletesen 
illeszkedik a térkőburkolathoz! 
Az antik termékvonal közvetlen 
kibővítéseként kellemes színeivel 
kiválóan illeszkedik klasszikus 
vagy mediterrán hangulatú 
környezetbe is.

Az elemek koptatott felülete patinás 
hatást kelt, mely hangsúlyossá teszi 
az antik formai megjelenést.

KANT® ANTIK burkolókő
fedlapként beépítve

ANTIK kerítéskő

agyagszürke antik füstantracit melírozott Creme antik
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Méret 
szélesség x hosszúság,
40 x 20 cm

Magasság:  20 cm 

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATUR FELÜLET

•  natúr vagy finomszórt felület
•  hozzá illeszkedő fedlapokkal

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

MODERN kerítéskövünk tökéletes 
a letisztult tömegformálású épületek 
kerítéséhez. 

Egyszerű, klasszikus kialakítása 
kitűnően keretezi a beton, fém, fa, 
üveg felületekkel hangsúlyozott, 
egyszerű geometriai formákból 
alkotott építményeket.

Az egyes falazóelemeken körbefutó 
élletörés játékos fény-árnyék 
játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

MODUS fedlapok 46 x 28 x 6 cm 
méretben
KANT® natur burkolókő  
33 x 25 x 6 cm méretben 
fedlapként  beépítve

MODERN kerítéskő

Agyagszürke Téglavörös Creme

Agyagszürke finomszórt Téglavörös finomszórt Creme finomszórt
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Kőméret
25 x 31 x 12,5 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATUR FELÜLET

•  Az elemek lépcsőzetes egymásra 
építésével kialakuló térrendszer 
kedvez a növényeknek.

•  Az elemek függőlegesen nyitott 
kialakítása megkönnyíti a növények 
öntözését, illetve a felesleges 
öntözővíz eltávozását.

•  Csepegtető öntözés telepítésére 
előkészített szerkezeti kialakítás

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK
RÉZSŰBIZTOSÍTÁSOK

Ez a natur felületű rézsűkő 
természetesen illeszkedik 
a növényzet által zölddé varázsolt 
falakba, egyúttal garantálja 
a növénnyel fedett nagy felületi 
arányt. 

A nyílt humuszos felületek lehetővé 
teszik a beültetett növények 
optimális gyökereztetését és 
fejlődését. Az egyes elemek 
kis mérete és alacsony tömege 
biztosítja a rézsűburkolat gyors 
felépítését.

A rézsűelem felső nútolt kialakítása 
biztosítja a csepegtetős öntözés 
tömlőjének egyszerű fektetését.

Rézsűkő

agyagszürke sziklabarna
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Kőméret
40 x 50 x 30 cm
35 x 40 x 25 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK 

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATUR FELÜLET

•  az elemek lépcsőzetes egymásra 
építésével kialakuló térrendszer 
kedvez a növényeknek.

•  az elemek függőlegesen nyitott 
kialakítása megkönnyíti a növények 
öntözését, illetve a felesleges 
öntözővíz eltávozását.

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK
RÉZSŰBIZTOSÍTÁSOK

Növényekkel beültethető zaj- és 
szélvédő falak építéséhez,
dombhajlatok, lejtők 
megerősítéséhez vagy akár lankás 
kert teraszának virágokkal való 
beültetéséhez ajánljuk, Luna Quartz 
és Luna Quartz midi rézsűkő 
elemeinket.

LUNA rézsűkő

szürke barna
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Felületi méretek
hatszög ø 40 cm (magasság 40 cm)
hatszög ø 50 cm (magasság 50 cm)
hatszög ø 60 cm (magasság 60 cm)
Dézsa ø 40 cm (magasság 40 cm)
Dézsa ø 50 cm (magasság 50 cm)
Dézsa ø 60 cm (magasság 60 cm)
Hasáb 40 x 40 x 40 cm
Hasáb 50 x 50 x 50 cm
Hasáb 60 x 60 x 60 cm
Hasáb 80 x 40 x 40 cm
Hasáb 100 x 50 x 50 cm
Hasáb 120 x 60 x 60 cm
Kerékpár tartó 74 x 36 x 20 cm

különböző Euroline színekben

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

Minden virágtartó edény rendelkezik 
egy vízlefolyó nyílással, ezáltal 
biztosított a fagyállósága.

•  dekoratív díszítőelem
•  különböző felületekkel rendelhető
•  Az Euroline lapcsalád felületéhez 

illeszkedő kialakítás (külön 
kívánság ra GRANITE, PALAIS® és 
ÁTRIUM felületekkel is elkészíthető)

•  a felületek és formák egymással is 
kombinálhatóak

A ház környezetének kialakításában 
a virágtartó edények nem 
csak dekorációs elemeként, de 
optikai térelhatároló elemként is 
felhasználhatóak. 

A különböző statndard formákból, 
színekből és méretekből 
történő választás lehetőséget ad 
elképzelései megvalósítására.

Virágládák

Berlin finommosott Luxembourg finommosott Paris finommosott

Vienna finommosott

London finommosott

Madrid finommosott Rome II. finommosott
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A különböző átmérőjű és színvilágú 
gömbök alkalmazása elősegíti 
az álmai kertjének megfelelő egyedi 
megjelenést. 

• stokkolt felülettel

A beton nem csak egy szürke 
massza! A díszgömbök a kert 
optikai stíluselemei.

IMPERIAL díszgömbök

átmérő
18 cm
25 cm
30 cm
38 cm
45 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG 

FAGYÁLLÓ TERMÉK

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

Creme antikpalaszürke natúr sziklabarna natúr

téglavörös Stella del Giardino
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Speciális termékek

LEIER temetői virágföld – egy 
érzékeny növények számára készített 
táptalaj keverék (felhasználásra kész 
takaró- és virágföld temetői síroknál 
történő felhasználásra) 

LEIER mulcs – A fakéreg-törmelék 
aprított, természetes állapotú  
lúc-, jegenye-, vörös- és erdeifenyő 
kéregtörmelék. 

A kéreg ausztriai fafeldolgozó 
üzemekből érkezik, aprítás, majd 
50 mm-es szitán történő átszitálás 
után nyeri el „szemcsés” szerkezetét, 
a mely könnyen teríthető szét 
a növények között.

A LEIER virágföld egy tőzegtartalmú 
táptalaj, mely úgy a hobbikertészek, 
mint a kertészetet szakmájukként 
gya korlók számára kifejlesztett 
termék. Balkonon, lakásban valamint 
kerti földként különösen virágos 
növények ültetésére alkalmas.

A LEIER virágföld világos, semleges 
tőzeg és élőkomposzt arányos 
keveréke. A növények fejlődéséhez 
szükséges szerves és ásványi 
anyagok keveréke olyan, hogy 
azokat a növény könnyen felvehesse, 
ami különösenátültetésnél 
elengedhetetlen .

Virágföld

M
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PRÉMIUM
VIRÁGFÖLD
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Kiegészítő termékek

beton járdalap
40x40x5 cm
színválaszték: szürke

mederlap
40x40x10 cm, 60x40x10 cm
színválaszték: szürke

térburkoló szegélykő
100x8x20 cm
színválaszték: szürke

folyóka szegélykő
25x50x17/11 cm
színválaszték: szürke

“K” szegélykő
25x25x15/10 cm
színválaszték: szürke

süllyesztett szegélykő
40x20x15 cm
színválaszték: szürke

szürke antracit barna

piros mogyoró



Kiegészítő termékek

kiemelt útszegélykő
100x15/12x25 cm, 100x15/12x30 cm
színválaszték: szürke

Lunetta gyepszegély
22x12x4,5 cm
színválaszték: szürke, barna

kerti szegélykő
100x5x20 cm
színválaszték: szürke, antracit, 
barna, piros, mogyoró

Taktilis jelzőkő, bordás
30x30x6 cm, 35x35x8 cm, 
10x20, 20x20, 30x20 (6 cm  
sűrűbordás) vegyes
színválaszték: szürke, piros

sorszegélykő
50x6x30 cm
színválaszték: szürke, antracit, 
barna, piros, mogyoró

Taktilis jelzőkő, pogácsás
10x20x6 cm, 35x35x8 cm
színválaszték: szürke

kiemelt útszegélykő
24x15/12x25 cm, 24x15/12x30 cm
színválaszték: szürke

113
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Beépítési útmutató

Szegélykövek beépítése

Burkolataink stabilitásának 
biztosítása érdekében a szabad 
burkolatszéleken szegélykő 
beépítését javasoljuk. 
Szegélyköveinket a burkolás 
illetve később a használat 
közbeni fokozott terheléseknek is 
ellenállóan ~15-20cm mélységű 
földnedves betonágyba kell 
beépíteni. A szegélykősor oldalsó 
megtámasztását ~10cm széles 
betonnal javasoljuk megoldani. 
A beton minősége legalább  
C 10-24/FN legyen. Képlékeny, 
illetve folyós beton használata 
beépítés során gondot okozhat, 
mivel a szegélykő súlyából adódó 
tehetetlensége a már beállított 
szegélyköveket a beton kötése előtt 
elmozdíthatja a kívánt pozícióból 
(süllyedés, kidőlés).
A szegélykősor helyének kimérése 
előtt javasoljuk egy ~50cm széles sáv 
térburkolókőböl történő kirakását, 
így könnyen kitűzhető a kívánt teljes 
burkolatszélesség. A szegélykövek 
egyenes vonalba építéséhez 
az egyenes szakaszok végeinél 
elhelyezendő betonacél cövekekhez 
kifeszített zsinór használatát 
javasoljuk.
A szegélykövek betonágyban történő 
finombeállítását gumikalapáccsal 
történhet, mert fémkalapács 
alkalmazásakor sérülések 
keletkezhetnek az elemek felületén.

Általános tudnivalók

Gyalogos forgalommal terhelt 
burkolatokhoz elegendő a 3,7 illetve 
3,8cm vastagságú burkolólapjaink 
beépítése. Személygépkocsival 
használt felületek esetében min. 
5cm vastagságú térkő termékeinket 
ajánljuk, míg nagyobb, teherautóval 
is használt utak burkolataként 
kérjük min. 8cm vastagságú térkövet 
válasszon!
Általánosságban elmondható, 
hogy vízelvezetési okokból minden 
burkolatépítési módszernél  
2-3%-os oldaleséssel és min. 
0,5% hosszlejtéssel tervezzük 
a felületet. A burkolat alépítménye 
természetesen egyedileg 
méretezendő.

Minden a burkolat alépítményén múlik!

Az alépítmény szerkezeti vastagsága 
a későbbi használattól függ. Kisebb 
terhelésű felületeknél, pl. teraszok, 
járdák stb. ~30 cm elegendő. 
Olyan felületeknél, melyeket 
személygépkocsi forgalom, 
vagy hasonló igénybevétel ér, 
az alépítmény vastagsága legalább 
30-70 cm. Amennyiben a burkolatot 
különlegesen nagy igénybevételre 
tervezi, kérem kérje szakértő 
segítségét.

Egy burkolat csak annyira stabil, 
amennyire az alépítménye! 
Az alépítmény tönkremenetelének 
a burkolat süllyedés 
a következménye! 
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Beépítési útmutató

el. A térköveket nem szabad szorosan 
egymáshoz illeszteni. Kérem, 
ügyeljen a fal és szegélycsatlakozások 
szakszerű kivitelezésére! 
A sok térkőből összeépített, 
egységesen kevert, szép és 
természetes színképpel bíró burkolat 
létrehozása érdekében kérem tartsa 
be a következő alapszabályt:

Mindig több raklapból építsen követ 
a burkolatba!

Ez már egészen kis mennyiség, 
tehát több mint egy raklap termék 
esetében is érvényes. Végezetül 
a burkolókövek közti fugába 
kvarchomokot kell besöpörni. 
A burkolat tömörítéséhez szükséges 
lapvibrátort csakis a burkolaton 
nyomot nem hagyó gumibetéttel 
szabad használni, nehogy a kész 
burkolaton karcolási nyomok 
maradjanak. A tömörítés után 
az egész felületet ismételten és 
alaposan besöpörjük kvarchomokkal 
és ezt követően a burkolat azonnal 
használatba vehető. 

Lépcsők

A méretregyártott lépcsőelemeket 
cementhabarcsba burkoljuk. 
Az elemek tökéletes felvekvését 
gumikalapácsos helyreütéssel 
biztosítjuk.  Itt is ügyelni kell 
a burkolat 2%-os lejtésének 
a biztosítására. Valamennyi fugát 
tartósan elasztikus, fagyálló 
fugázóanyaggal kell lezárni. 
A SOFTLINE® illetve HARDLINE® 
látszóéllel gyártott lapokat teljes 
felületen cementhabarcs vagy 
ragasztóhabarcs ágyba kell 
beépíteni. Az illesztési hézagokat 
fugázóhabarccsal töltsük ki! 

Valamennyi beépítési utmutató 
letölthető hivatalos honnlapunkról:
www.leier.eu 

Kerti lapok beépítése és fugázása

Kerti lapokat legalább 5mm, de 
jellemzően 8-10 mm fugaszélességgel 
építsen be. A fuga nélküli beépítés 
nem javasolt, mivel ilyen esetben 
a burkolás és a későbbi használat 
során a lapok élei megsérülhetnek.
Zúzalékágyba történő burkolás 
esetén a lapok közötti fugágat 
kötőanyagmentes, tiszta, apró 
zúzalékkal kell kitölteni, besöpörni. 
Ezzel garantálható a lapburkolat 
stabilitása és faggyal szembeni 
ellenállása.

Cement-homok habarcsba vagy 
flexibilis ragasztóba, meglévő 
betonfelületre történő burkolás 
eseténa fugákat minden esetben 
fugahabarccsal töltsük ki! 
Figyelem! 20 m2 feletti felület 
esetében rugalmas fugázóval 
kitöltendő dilatációs (tágulási) 
hézagot kell kiképezni a felületen, 
így megakadályozható a későbbi 
repedések kialakulása.

Térburkoló kövek beépítése és  
fugázása

A szakszerűen megépített 
alépítmény re a térköveket egy 3-6 
cm vastagságú zúzalékágyazatra 
fektetjük. A kész szintre lehúzott 
ágyazatot tömöríteni vagy rálépni 
szigórúan tilos. Az ágyzóréteg 
szintjének meghatározásánál 
ügyeljünk arra, hogy a rá kerülő 
burkolókő 5-6 mm-rel a végleges 
használati szint felett legyen.  Ez 
az 5-6 mm túlemelés a burkolat 
bevibrálásakor,a zúzalékágy 
tömörödésével redukálódik a nulla 
szintre, illetve ekkor egyenlítődnek 
ki a burkolókövek közötti esetleges 
magassági különbségek is.
Nagyobb lejtésű burkolatok esetében 
a térkövek fektetését lehetőség sze-
rint a burkolati mélyponton kezdjük 
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KAISERSTEIN és PATIO falkötések

KAISERSTEIN®-falazat építésénél 
a leggyakrabban az alábbiakban 
bemutatott négy kötésminta 
alkalmazását javasoljuk.

A falazat alapozási síkja legalább 
a fagyhatár szintje alá, illetve 
a statikailag indokolt mélységi 
szintre kerüljön kialakításra. 
A falazási munkálatok 
segédeszköze a sorosztóléc, melyen 
bejelöljük az egyes térglasorok 
fugávastagsággal növelt szintjeit. 
Az egységes fugavastagság 
biztosításához használjon 2 szál 
Ø14 mm betonacél sorvezetőt! 

A két sorvezető acélt a habarcs 
téglasorra történő kenése és 
szintrehúzása után távolítsa el. 
A következő téglasor beépítésével 
így a fugavastagság 1,25 cm 
magasságúra állítható be. 
A habarcsot körültekintően nyomjuk 
ki a hosszanti és keresztfugákból, 
majd a felesleget a habarcs 
szilárdulása után kanállal kell 
lehúzni.

Sima fuga kialakítása a nyers 
habarcs fugavassal vagy locsolótömlő 
anyaggal történő kihúzásával 
történhet .

A PATIO falazóval méretéből 
adódóan szintén többféle kötés 
alakítható ki a falazatban. 

Az elemek beépítésének menete 
megegyezik KAISERSTEIN® falazónál 
leírtakkal.

A habarcsfugát mélyfugázással is 
kialakíthatjuk. Ekkor két 10x10 
- 14x14 mm keresztmetszetű 
fugázóacélt veszünk segítségül. 
Ezeket a téglasorok külső éleihez 
illesztjük, a közüket teljesen kitöltjük 
a habarccsal. 
A két négyszögacél eltávolítása után 
a következő téglasor elemeinek 
lenyomásával 8-12 mm-re alakítható 
a habarcsfuga vastagsága. Sima 
felületű fuga kialakítása a képlékeny 
fugahabarcs vizes ecsettel történő 
áthúzásával is elérhető, de ekkor 
a formált felület falazóanyagának 
folyamatos, nedves szivaccsal történő 
utótisztítására is ügyelni kell.

Az elemek kis méretéből adódóan 
a falazó alkalmas íves alaprajzú 
falak és díszfalak vagy díszkutak 
burkolására is. 

Valamennyi beépítési utmutató 
letölthető hivatalos honnlapunkról:
www.leier.eu

1. réteg

1. réteg

1. réteg

1. réteg

2. réteg

2. réteg

2. réteg

2. réteg

Falazás bekötő 
kötéssel

Falazás gót vagy 
lengyel kötéssel

Falazás 
keresztkötéssel

Falazás holland 
kötéssel

1. réteg 1. réteg

2. réteg 2. réteg

Fedlap kialakítások Fedlap kialakítások

Homlokzati kép Homlokzati kép
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Kivirágzások

A kivirágzások a vízben oldható 
mész lerakodása miatt keletkeznek, 
mely a víztartalom elpárolgása 
után jelenik meg a beton 
felületeken. A mészkivirágzások 
nem befolyásolják a betontermékek 
mechanikai tulajdonságait. 
Az időjárás viszontagságainak 
és a burkolat használatának 
köszönhetően ezek az elszíneződések 
nagy mértékben enyhülnek és 
az idő múlásával meg is szűnnek. 
A kivirágzások nagy része vízben 
oldódik, így egyszerű mosással 
eltávolítható. Termékeink 
környezetbarátok. Ezért nem 
ajánljuk, hogy a kivirágzásokat 
különböző vegyi anyagok 
használatával távolítsák el, ezen 
kívül e szerek használata a színes 
termékek esetében a felület 
elszíneződését is okozhatja.  

Színeltérések

A színes betontermékek természetes 
anyagokból készülnek, melyek 
jellegükből adódóan is kisebb-
nagyobb színárnyalati eltérést 
mutatnak. Ezeket kiegészítő, 
a termék végleges színét 
meghatározó tényezőként 
jelentkeznek még a gyártás során:
-a cement színárnyalati eltérése, 
-a nyers termék szilárdulási 
körülményei (hőmérséklet, 
környezeti páratartalom), 
-segédanyagok pigmentjei 
-a beton kora. 
Az említett technikai tényezők 
miatt a technológiai előírások 
leggondosabb betartása ellenére 
fenti színeltérések technikailag 
nem elkerülhetőek, de nem is 

Tévedések és minőségi reklamációk 
elkerülése végett kérem vegye 
figyelembe az alábbiakat.
 
Olvasztósó

Kérem, hogy lehetőség szerint 
csak olvasztósót vagy más, 
a betonfelületek esetében 
alkalmazható olvasztószert 
alkalmazzon csúszásmentesítésre (pl. 
NaCl alapú szerek). A szulfát bázisú 
hatóanyagon alapuló olvasztószerek 
roncsolhatják a betonanyagú lapok, 
térkövek és lépcsők felületeit. 
Az olvasztósó vagy más ilyen 
szulfáttartalmú olvasztószer 
használata minden termék esetében 
kimutatható. 

Az ilyen, betonra káros szerek 
használatára visszavezethető 
károsodásokért Társaságunk nem 
vállal felelősséget. Minden lap, térkő, 
lépcsőelem, medence-szegőelem és 
virágtartó edény termékünk fagy- és 
kopásálló és ezt saját illetve független 
laborvizsgálatokkal ellenőrizzük. 

Fontos!

A kívánt termék kiválasztásánál 
kérem vegye figyelembe a későbbi 
burkolat tervezett használati módját 
illetve egyéb igénybevételét:
Gyalogosforgalomra
Személyautós forgalomra
Teherautós forgalomra

Az írásos megrendeléseknek legalább 
két munkanappal a kívánt szállítási 
időpont előtt kell beérkeznie 
Társaságunkhoz. A szállítási illetve 
rakodási késedelem miatti utólagos 
igényeket nem tudunk elfogadni. 

Fontos tudnivalók
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Felületstruktúra

Egyes esetekben a termék felületén 
jelentkező hajszálrepedések vagy 
pórusok sem a nem megfelelő 
betonszilárdságra vagy korlátozott 
használati értékre utalnak. Ezek 
a jelenségek gyártástechnológiából 
erednek és a terméknek természetes 
karaktert kölcsönöznek. A különböző 
gyártástechnológiára visszavezethető 
finommosási struktúra eltérések 
a termék használhatóságára 
nincsenek hatásal, és nem jelentenek 
hiányosságot. 
CASTRUM® térkő,  Travertin-, 
Weser- és Imperium-lap termékeink 
különböző felületi struktúrával 
készülnek, azért hogy első pillantásra 
még természetesebb hatást 
keltsenek.
A felületi struktúrák kialakítását 
természetes kőzetek ihlették. 
Ezért, mint ahogy az a természetes 
kőzeteknél is előfordul, a termékek 
felületén kisebb foltokban vékony , 
1-2 mm vastagságú filmet képezhet 
a csapadékvíz. Ez a jelenség e 
termékekre jellemző és nincs 
hátrányos hatása.

Mérettűrések

Betontermékek esetében 
a legkorszerűbb technológiák 
alkalmazása ellenére is 
jelentkezhetnek bizonyos 
méreteltésérek. A különböző 
eltérések nagyságát az MSZ EN 
1338 (térkövek), MSZ EN 1339 
(beton lap termékek) MSZ EN 1340 
(beton szegélykő termékek) számú 
szabványok rögzítik. 
A térkövek és lapok magassági 
különbségei beépítés közben 
a zúzalék ágyazatban vagy 

befolyásolják termékeink minőségét. 
Lapok, látszó élekkel készített 
lapok, lépcsőelemek, térkövek, 
kerítéselemek, falazatfedések, 
virágtartó edények különböző 
gyártási  időpontokban és eljárások 
szerint készülnek, ezért ezek között 
enyhe szín és felületi struktúra 
különbségek jelentkezhetnek.

Burkolás közben javasoljuk 
az egyidőben több raklapból, 
csomagból történő 
anyagfelhasználást, mely 
kiegyenlítheti az esetleges 
eltéréseket. 

Megfelelő használat esetén 
az időjárási hatásoknak is 
köszönhetően minden esztétikai 
jellegű eltérés gyorsan megszűnik 
és a burkolt felület egyöntetűen 
természetesen jelenik meg. 

Élcsorbulások

Térköveknél és burkolólapoknál 
a szakszerűtlen beépítésre 
visszavezethető élcsorbulások 
jelentkezhetnek az egyes elemeken. 
Ez a probléma  mindenekelőtt 
akkor jelentkezik, ha az egyes 
elemek túl szoros fugával, vagy fuga 
nélkül csatklakoznak egymáshoz, 
esetlegesen a burkolat alépítménye 
nem megfelelő teherbírású, ami által 
az egyes burkolóelemek csorbulási 
veszélynek vannak kitéve. Az ilyen 
igénybevételeknek a legkiválóbb 
minőségű betonok sem bírnak 
ellenállni. A csorbulások ilyen 
esetekben nem a termék, hanem 
a nem megfelelő  alépítmény vagy 
kivitelezői technológiai fegyelem 
hibái.

Fontos tudnivalók
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habarcságyba kerül beépítésre, 
melynél a felső éleket egy 
alumíniumléc segítségével lehet 
gyorsan azonos szintre állítani. 
Az erre felrakott második sor 
már tökéletes fugaképet mutat. 
A második sor felső élének 
esetleges magassági méreteltéréseit 
a lábazati fedlap rögzítésekor 
lehet kiegyenlíteni. A többsoros 
falszerkezetben jelentkező 
méreteltérések kiegyenlítése 
a fugákban elhelyezett kis faékek 
alkalmazásával történhet. 

Szennyeződések

A termékek felületei, elsősorban 
szabadban, ismétlődően 
szennyeződhetnek. Ezek kiváltó okai 
lehetnek a csapadék (por, hamu és 
koromtartalom miatt), növények 
(cserepes növények, levelek, virágok, 
termések, gyanta, fű, termőtalaj), 
általánosan a fák, ételek és italok, 
kertigrill tevékenység (faszén, olajok, 
zsírok) rozsda, réz, guminyomok.

Kerülje az elemek megmunkálása és 
beépítése során a habarcs, ragasztó 
vagy festékek (lakkok, faanyagvédő 
szerek) okozta szennyeződéseket. 
Ezek az anyagok tartósan 
fennmaradó foltosodást idézhetnek 
elő. Az ilyen jellegű színeltéréseknek 
nem a betontermékek 
minőségi hiányosságai, hanem 
a szennyeződések az okozói. 
A fátyolszerű foltosodás 
megakadályozására a beépítés 
(a termék vágása, fűrészelése, 
csiszolása) után a betontermék 
felületét a portól,  vágási és egyéb 
szennyeződéstől bő vízzel lemosva 
kell megtisztítani. Az építmény 
tisztításához csak jó minőségű, 
bevizsgált terméket alkalmazzon.
 

cementhabarcsban kerülnek 
kiegyenlítésre.
• Lap termékek 

Általánosan jellemző, hogy 
az egyes lapok között egy 
terméktípuson és gyártási 
ütemen belül ritkán fordulnak 
elő magassági méreteltérések. 
Különböző lapokból készülő 
burkolatmintáknál ez a jelenség 
gyakoribb. Ahogy fent leírtuk, 
az ilyen magasságkülönbségek 
az ágyazóréteggel kerülhetnek 
kiegyenlítésre.  
Ragasztóhabarcsba történő 
burkoláskor nehezebb a magassági 
méreteltérések kiegyenlítése, itt 
a habarcspogácsákba történő 
fektetés segítheti elő a burkolat 
hibátlan végleges megjelenését.

• térkő 
A térkövek magasságkülönbségei 
a felület zúzalékágyba vibrálásával 
tünhetnek el. Ragasztóhabarcsba 
történő burkolás esetén ez nehezen 
kivitelezhető. 

• Lépcsőlapok 
A készen beépített 
lépcsőburkolatoknak egységesen 
ugyanolyan lejtési viszonyokkal 
kell megjelenniük. A nyers 
lépcsőszerkezeten jelentkező 
méreteltérések, belépő 
és homloklapok eltérései 
a cementhabarcs ágyazat 
vastagságával kerülnek 
kiegyenlítésre. Nagy felületű vagy 
bonyolult lépcsőszerkezeteknél, 
medenceszegéseknél az illesztések 
(gérbevágások, illesztőelemek 
alkalmazása) kialakítását 
egyszerűbb az építés helyszínén 
elvégezni.

• kerítéskövek 
A leggyakoribb két sor magas 
kerítéslábazat alsó sora egy 

Fontos tudnivalók



Termék visszaszállítása csak utólagos 
elszámolással, a bemutatott minta 
visszaigazolása mellett, Társaságunk 
beleegyzésével lehetséges. 
Bontott raklapok visszavétele 
esetén a termék árát nem térítjük 
meg, mert az ilyen termékek 
újraértékesítésének bevétele csak 
az értékesíthető állapotba hozásra 
fordított költséget fedezi. 
Termékeink elnevezéseit szabadon 
választottuk, ügyelve arra, hogy már 
használatban lévő elnevezéseket 
kerüljük. A termék tulajdonságaira, 
a felhasznált anyagokra és előállítási 
helyekre történő visszacsatolások 
hibás következtetéseket vonhatnak 
maguk után, melyekért nem 
vállalhatunk felelősséget. 
Fenntartjuk a jogot a termékek 
változtatására, különösen a színek, 
anyagok és méretek vonatkozásában. 

Termék megmunkálás és beépítés

A termékek szakszerű beépítéséhez 
kérem használja alkalmazástechnikai 
útmutatóinkat, melyek letölthetők 
hivatalos honlapunkról:
www.leier.hu
Termékmegmunkálási eljárásaink 
megfelelnek a technika jelenlegi 
állása által elvárható szintnek.

Ápolás és Tisztítás

Termékeink belső hidrofobizáltak, 
ezért a szennyeződések nehezebben 
távolíthatók el felületükről. Lap 
és térkő termékeink tisztítására 
hagyományos eljárást,  seprű és 
erős vízsugár alkalmazását ajánljuk. 
Amennyiben például növények, 
grillezési nyomok okozta foltosodás 
tisztítása a feladat, betontermékek 
tisztítására alkalmas szereket 
alkalmazzunk. 

Dörzsölődések / Csomagolás

A térkövek, laptermékek, 
kerítéskövek és rézsűkövek nagy 
koptató hatású igénybevételre 
méretezett termékek, de 
a fuvarozás és rakodás során 
fellépő  igénybevételek (dörzsölés, 
súrlódás) nyomot hagyhatnak rajtuk. 
A természetes időjárási hatások és 
a használat során az ilyen jellegű 
nyomok rövid idő alatt eltűnnek 
(illetve újak is keletkezhetnek).
A teraszlapok, lépcsőelemek és 
medenceszegések viszont megfelelő 
csomagolással rendelkeznek 
a dörzsölési igénybevételek ellen. 
A vészfékezés, targonca- vagy 
rakodóvilla behatolás okozta 
fuvarozási sérülésekre termékeinket 
nem méretezzük, ezért ezek nem 
képezhetik minőségi kifogás alapját.
A tört élek és felületek antik 
megjelenésű termékeink jellegzetes 
jegyei. A dörzsölődések és 
élletörések tudatos jellemzői az antik 
megjelenésnek, így ezek sem 
képezhetik minőségi kifogás alapját.
 
Visszáru/Árumozgatás 

Társaságunk csak kifogástalan 
megjelenésű, eredeti gyári 
csomagolású terméket vesz 
vissza. Teljes raklap termék 
visszavásárlása az anyagmozgatási 
és adminisztrációs költségeink 
fedezésére a listaárból számított 
15%-os kezelési költség levonása 
mellett lehetséges. 
A visszáru átvétele csak előre 
egyeztetett időpontban lehetséges, de 
ekkor is fenntartjuk a jogot a kezelési 
költségen felüli értékcsökkenésre 
vagy az átvétel megtagadására az áru 
állapotfelmérése alapján.

Fontos tudnivalók
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kalmazottja, megbízottja is jogosult a termék 
átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az 
áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését 
elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést kö-
vetően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést 
megelőzően köteles közölni az átvételre jo-
gosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz 
rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az 
átvevő személyét később nem kifogásolhatja. 
Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy 
megbízottja az átvételnél az egyeztetett idő-
pontban nem jelenik meg, a Leier visszaszál-
líttatja az árut és a szállítás költségeit a vevő 
köteles megfizetni. A kárveszély a termék át-
adásával száll át a vevőre. Amennyiben a vevő 
fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsú-
lyos rakományként szállítja el a terméket, kö-
teles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. 
A vevő által szervezendő szállítással megren-
delt tételeket a visszaigazolásban megadott 
szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell 
szállítani. Leszállított termék esetén a vevő 
köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 
15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű jár-
műszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű 
szállítására alkalmas jármű számára időjá-
rástól függetlenül biztonságosan megközelít-
hető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit 
is. Amennyiben a szállítási cím megközelítése 
engedéllyel lehetséges, annak beszerzéséről a 
vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áru-
átvevő mulasztása következtében meghiúsul 
- beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakás-
ra és megközelítésére való alkalmatlanságát 
is - a vevő köteles az eredménytelen szállítás 
költségeinek megtérítésére. A vevőnek felró-
ható indokolatlan fuvareszköz-várakozásért 
a Leier állásidő díjat számít fel. Az építkezési 
vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a 
behajtó út használhatatlansága, úthasznála-
ti díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő 
többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk 
szállításra történő csomagolásánál messzeme-
nően törekszik az áru védelmét megfelelően 
szolgáló anyagok használatára. A Leier rak-
lapokat sértetlen állapotban a kiadó gyárban, 
a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási 
számla bemutatása esetén visszaveszi, a rak-
lapok ellenértékét visszatéríti a használati díj 
érvényesítése mellett.

5. Fizetési feltételek
A vevő a számlán feltüntetett fizetési határna-
pig köteles az ellenértéket megfizetni. Kése-
delmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot 
megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződés-
szegése, késedelme miatt szükségessé vált, a 
vevő részére megküldött felszólító-, felhívó-, 
tájékoztató levelek költségét a vevő részére 
kiszámlázni. Az ügyvédi levelek díja: 1.000,- 
Ft + ÁFA/db. A Leier a terméket tulajdonjog 
fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vé-
telár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. 
A vevő az általa továbbadott és a fentiek alap-
ján a Leier tulajdonát képező áruk esetében 
köteles saját vevőjével szemben tulajdonjog 
fenntartást kinyilvánítani, illetőleg a Leier 
cég tulajdonában levő árut nem terhelheti 
meg bármilyen harmadik fél követelésével. A 
vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése ese-
tén engedményezi az építőanyag értékesítésé-
ből származó követelését és a raktárán lévő, 
tovább nem értékesített Leier építőanyagok 
a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fe-
dezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége 
esetén köteles a terméket a gyártónak saját 
költségén visszaszállítani és az értékcsökke-
nést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó 

fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képvise-
lője a vevő munkaterületére, telephelyére, a 
szállítási címre a termék visszajuttatása cél-
jából akadálytalanul bejuthat és a Leier építő-
anyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A 
Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési 
késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy 
képességével kapcsolatos kétely esetén jogo-
sult a szerződésben rögzített fizetési feltételek 
felfüggesztésére, előre történő fizetés kikö-
tésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás 
bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő 
kártérítési igénye ilyen esetben kizárt.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság
Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését 
az átvételekor kell megtenni, akár a csomago-
lás megbontása mellett, és az esetleges hiányt 
és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltün-
tetni és az átadó és átvevő személyeknek aláír-
ni. Amennyiben a vevő a szállítólevélen hibát 
nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát 
jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az 
olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, 
melyek az átvételkor nem láthatóak és nem 
ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat hala-
déktalanul, írásban, a számla, szállítólevél, 
szállítói megfelelőségi nyilatkozat csatolásá-
val együtt kell bejelenteni a terméket gyártó 
gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt 
igazoló fotókkal, a szavatossági igény pon-
tos megjelölésével. Minőségi kifogás alá eső 
termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes 
mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé 
kell tenni a Leier számára. A hibás termékek 
beépítésére visszavezethető többletköltségek 
a gyártóra nem háríthatóak át. A térburkoló 
kövek, tetőcserepek és az égetett agyagtermé-
kek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- 
vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott 
térburkolóköveknél a színkomponensek ará-
nya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem 
képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott 
térkövek esetén a melírozás nem az egyes kö-
vek felületén, hanem a teljes burkolt felületen 
jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájé-
koztató anyagokban szereplő tulajdonságok-
tól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a 
termék használati értékét. A reklamáción ala-
puló fizetési visszatartások a minőségi kifogás 
megalapozatlansága esetén késedelmes fize-
tésnek minősülnek és az erre vonatkozó jog-
következményeket vonják maguk után. A vevő 
köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, 
az alkalmazástechnikai útmutatót, esetleges 
szavatossági időt betartani. A katalógusok-
ban, marketing kiadványokban szereplő ter-
mékfotók csak tájékoztató jellegűek. A gyártó 
fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére 
kihelyezett mintatermékeken változtatást esz-
közöljön. A Leier a szállítói megfelelőségi nyi-
latkozatot a termékhez vagy a csomagoláshoz 
rögzíti. A termék alkalmazástechnikai útmu-
tatója a Leier cég honlapján megtalálható. A 
vevő esetleges továbbértékesítés során köteles 
a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó 
figyelmét felhívni.

7. Egyéb rendelkezések
Az általános szerződési feltételek csak írásban 
módosíthatóak, és a Leier köteles a módosí-
tásról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli 
tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél 
útján való tájékoztatás, illetve a Leier honla-
pon való közzététel is. A vitás kérdéseket a 
Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kí-
vánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén 
a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhe-
lyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

1. Általános feltételek
A jelen általános szerződési feltételek a Leier 
Hungária Kft.-vel (a továbbiakban Leier) épí-
tőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kö-
tött minden szerződés
elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier 
Hungária Kft. írásban kifejezetten eltérően 
nem rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti 
partnerek a Leier termékekkel
kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél 
és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek fi-
gyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban 
foglaltaktól eltérni mindkét Fél által aláírt 
szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi 
vagy általános üzleti feltétele csak a Leier cég 
írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkal-
mazható.

2. Árak, árajánlatok
A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a 
csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb 
segédeszközök ellenértékét és használati dí-
jait az átadás időpontjában érvényes, a www.
leier.hu honlapon is közzétett árlista tartal-
mazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés 
ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák 
az árlistában megjelölt Leier gyáregységben 
történő fuvareszközre rakás költségeit is. Az 
árlista kizárólag Magyarország területén, bel-
földi forgalomban érvényes. A Leier az árak 
változtatásának jogát minden korlátozás nél-
kül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítás 
költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartal-
mazza a szállítás díját is. A gyártó jogosult a 
leszállított árat megbontani és a számlán kü-
lön szállítási díjat és a termék díját feltüntetni. 
A számlázás a teljesítés napján érvényes áron 
történik. A számlát elfogadottnak tekintik a 
Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 
napon belül azzal kapcsolatban írásban kifo-
gást nem jelez.

3. Megrendelések
A vevők megrendeléseiket írásban adják le. 
Egyedi megállapodás alapján történő meg-
rendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés 
számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, 
hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétel-
lel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizo-
nyos termékek megrendelését csak előzetesen 
meghatározott arányú előleg befizetésével 
fogadja el. A megrendelések teljesítésére a 
Leier csak az írásos visszaigazolásban vállal 
kötelezettséget, és abban határozza meg a vár-
ható szállítási időt. A csak előleg befizetésével 
megrendelhető termékek megrendelésének 
lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, 
annak visszafizetésére a Leier nem köteles és 
fenntartja a jogot az előleget meghaladó tény-
leges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyár-
tású termékek megrendelésének lemondása 
esetén a vevő a megrendelési érték 30%-nak 
megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. 
A már legyártott egyedi termékekre vonatko-
zó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a 
szerződés szerinti vételárat megfizetni a gyár-
tónak. Terméket a gyártó nem vásárol vissza. 
A vevő által összeállított konszignációk és 
anyagszükséglet - számítások megfelelőségé-
ért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítés-
re kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek 
méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés
Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar 
esetében a gyár területe (gyári átvétel), az át-
vevő személy: a vevő vagy az általa megbízott 
fuvaros. Az átvétel helye a gyártó által szer-
vezett fuvar esetén a megadott szállítási cím 
(telekhatár), átvevő személy a vevő. A vevő al-
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