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Új térkövek a felhajtóhoz?
Ha a kocsibehajtó  burkolata  már elavult, akkor valószínűleg 
autójához  keres a legmagasabb betonminőségű  jól  terhel-
hető útburkolati köveket. Érdemes lehet olyan ökológiai felü-
letet is használni, amely lehetővé teszi az esővíz elszivárgá-
sát a helyszínen.

Gyönyörű lapok  a teraszra?
Gondoljon arra, hogy mik az Ön elvárásai. A teraszlapoknál 
fontos szempont, hogy  gyorsan és könnyen tisztíthatóknak 
kell lenniük. Ha ezek vizuálisan is illeszkednek a falakhoz, 
a lépcsőkhöz és a járdákhoz, akkor a szépség oázisát hoz-
za létre a ház körül.

Védő kertfal?
A beton kerítés nagyon alkalmas az ingatlan bekerítésére. Az 
optikai árnyékolás mellett más előnyöket is kínálnak. Könny-
en karbantarthatók, tartósak és faleltolásként is szolgálnak, 
megbízhatóak szél- és hangszigetelésként.

A tökéletes megoldás
Az Ön által preferált stílusnak megfelelően járdákat, falakat, 
lépcsőket kínálunk. Így tervezheti meg ízlése szerint a fel-
hajtót, a teraszt, a falat legyen az modern, klasszikus vagy 
rusztikus. 

A legjobb minőségben
A betontömbök olyan előnyöket kínálnak, amelyekkel a ter-
mészetes kövek vagy más anyagok nehezen tudnak lépést 
tartani. A beton terhelhető, fenntartható,  innovatív és sokol-
dalú. De nem minden beton egyforma. Minél sűrűbb a felü-
let, annál jobb a nyersanyagok minősége és annál jobbak a 
műszaki paraméterek, annál rugalmasabbak, tartósabbak és 
szebbek a járdák és a téglák.

Nagyszerű akciós áron
A betontömbök  tartóssága a rendeltetésszerű használattól, 
a szükséges tulajdonságoktól, formátumoktól és színektől 
függ. Széles választékunkról  az akciós újságból is  tájéko-
zódhat. Ez a legjobb ár-érték az Ön számára.

Sok plusz ponttal +
Ebben az  újságban minden termékhez felsoroltuk az alap-
vető terméktulajdonságokat, és plusz + jellel jelöltük meg 
őket. További előnyök találhatók a www.steine.at-on, vagy 
kérdezze meg építőanyag-kereskedőjét.

Amit kínálunk

Ön keresi

www.kovek.hu

Csak nálunk van a

WEISSENBÖCK-

MINŐSÉGI-GARANCIA

minden Infos a www.steine.at
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Via Capo élletöréssel / gránitszürke árnyalt

LEO® COLORI 5

Legyen az modern, klasszikus vagy rusztikus –
A Weissenböck  termékek egészen különleges életérzést nyújtanak.

Pontosan a te stílusod!
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10.216 Ft helyett csak 9.990 Ft/m²

Amit kínálunk
VIA CAPO®

gránitszürke árnyalt,  
kavicsszürke satírozott,  
kagylómész iBS
10.216 Ft helyett  csak 9.990 Ft/m²

szürke
9.807 Ft helyett  csak 9.590 Ft/m²

fózolással
+ Árbajnokunk, ha  térburkolat  
 kialakításról  van szó
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
+ Személyautóval terhelhető
+ Sorburkolat a felhajtókhoz és bejárókhoz
 5 cm kőmagasság, 15,7 cm sorszélesség 
Színek:  szürke, gránitszürke árnyalt, 
kavicsszürke satírozott, kagylómész IBS

+	 19	cm-es	szélesség	három	kőméretben
+ A  gyors lerakáshoz alkalmas  térkő
+ Fózolással  és egyenes élekkel
+ Színes, harmonikusan kombinálható 
 lapokkal, falakkal, lépcsőkkel és 
 szegélyekkel.
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kőmagasság, 19 cm térkő szélesség 
Színek: grafitfehér, kevert kagyló szín

Leo Colori 5 / grafitfehér
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Leo Colori 8 / grafitfehér

Terrana / grafitfehér

A promóciós árak 2023.04.01-11.30 .között érvényesek. A feltüntetett árak nem kötelező érvényű ajánlott irányárak gyártelepen, 
áfával együtt. A termék tulajdonságaira vonatkozó információk a www.steine.at alatt vagy a Weissenböck "Kövek, hogy jól érezzék 
magukat" című katalógusában találhatók.

Leo Colori Platte / grafitfehér

LEO® COLORI 8

LEO® COLORI

Minden szín
16.863 Ft helyett csak  16.490 Ft/m²
  2.998 Ft/db.

lap
+ Hosszúkás  lapok,  egy  elegáns  
 megjelenést  biztosítanak a  ház  körül 
+ Teraszlapok  amelyek  jól  kombinálhatók  
 Leo  Colori  térkővel,kerítés  elemmel,de  
 akár  lépcsőkővel is  összhangban  van, 
 egységes jó  optikai  hangulatot  ad  a ház  
 körül
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
Lapméret: 59,7x 29,7 cm lapvastagság: 5 cm 
Színek: grafitfehér, kevert kagyló szín
 

TERRANA

Minden szín
15.738 Ft helyett csak 15.390 Ft/m²

+	 A	nagy	formátumú	térkő	fózolással
+ Autóval is terhelhető a nagy lapméret 
 ellenére is (akár 59,7 cm hosszú)
+ Sorokba vagy egyedi mintákba történő 
 beépítés is lehetséges
+ A szegélyek, lépcsők, falak és lapok 
 ugyanabban az színárnyalatban is 
 kaphatók
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
6 cm kőmagasság, 39,7 cm kőszélesség 
Színek: grafitfehér, kevert kagyló szín

Minden szín
15.901 Ft helyett csak 15.550 Ft/m²

+ A hosszúkás formátumok elegáns 
 megjelenést kölcsönöznek a felületnek
+ Hat formátum egy kőszettben
+ Sok más, azonos színű termékkel 
 kombinálható
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
8 cm kőmagasság, két sávszélesség 
Színek: grafitfehér, kevert kagyló szín
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Tango 6/más színek
11.443 Ft helyett csak 11.190 Ft/m²

Tango 6/szürke
11.208 Ft helyett csak 10.960 Ft/m²

Tango 8/minden szín
15.738Ft helyett csak 15.390 Ft/m²

COLORI 
KERÍTÉS

Kötőkő	(16x20x60 cm)
4.080 Ft helyett csak 3.990 Ft/db.

Fedlap (5x27x47 cm)
4.898 Ft helyett csak 4.790 Ft/db.

Félkő	(16x20x20 cm)
1.401 Ft helyett csak 1.370 Ft/db.

Normál	kő (16x20x40 cm)
2.792 Ft helyett csak 2.730Ft/db.

Fal-	és	kerítéskő
+ Modern megjelenés három formátumban, 
 fózólással
+ Azonos színjelöléssel ellátott járdákhoz, 
 födémekhez, lépcsőkhöz és szegélyekhez 
 illeszkedik
+ Sokféleképpen használható, négy  látható 
 oldallal
+ Fagyálló
Színek: barista, kevert kagyló szín, ezüst 
szürke

TANGO 6 & 8

ÚJ 
SZÍN

Colori Zaun / ezüst szürke

+ Speed bajnokunk különösen gyorsan 
	 és	egyszerűen	lerakható	
+ A SafeLock biztosítja, hogy a szabványos 
 kötésszélesség be legyen tartva
+ Jól kombinálható a Colori kerítéssel / fallal
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
+ 6 cm kővastagságú autó átjárható, 8 cm 
kővastagságú teherautóval is terhelhető 
Színek 6 cm: barista, grafitfehér, kevert 
kagyló szín, füstszürke, ezüst szürke, 
dohánybarna, szürke
Színek 8 cm: grafitfehér, kevert kagyló szín

Tango / kevert kagyló szín

     
#Tipp: Azonos színben kombinálható  

lapokkal, szegéllyel, lépcsókkel és fallal . 
     ´ 
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+ Egyedülálló megjelenés a hosszúkás 
	 színárnyékolásnak	köszönhetően
+ Keskeny formátumok természetes kevert 
 színekben
+ Két  méretben  készült a gyors  lerakást 
 elősegítve
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
6 cm kőmagasság, egy kőszettben
Színek: sziklafoltos, kavicsos foltos,  
foltos homok
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VIA STRETTO

Minden szín
12.875 Ft helyett csak 12.590 Ft/m²

Tegula 8 élletöréssel / gránitszürke árnyalt

Via Stretto / sziklafoltos

A promóciós árak 2023.04.01-11.30 .között érvényesek. A feltüntetett árak nem kötelező érvényű ajánlott irányárak gyártelepen, 
áfával együtt. A termék tulajdonságaira vonatkozó információk a www.steine.at alatt vagy a Weissenböck "Kövek, hogy jól érezzék 
magukat" című katalógusában találhatók.

Minden szín
16.208 Ft helyett csak 15.850 Ft/m²

TEGULA® 8
fózolással
+ Négy összehangolt formátum a 
	 különböző	fektetési	mintákhoz
+ Rendkívül ellenálló és sok területen jobb, 
 mint amit az ÖNORM előír
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
+ Teherautóval is terhelhető
+ Egyéni lerakási mód is lehetséges, pl 
 római kötésben
8 cm kőmagasság, négy egyedi formátum 
Színek: gránitszürke árnyalt, kagylómész

ÚJ
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Escado 2.0 / barista

Cityline / kristályfehérCITYLINE®

Minden más méretben
15.942 Ft helyett csak 15.590 Ft/m²

39,7x39,7cm
15.329 Ft helyett csak 14.990 Ft/m²

+	 Tetszetős	színek	fényes	szemcsékkel		
 az elegáns optikai megjelenésért
+ Exkluzív teraszlap finoman strukturált 
 felülettel, fényes szemcsékkel 
+ Fózolással és illesztő oldalakkal mind a 
 négy oldalon
Formátumok: 39,7x39,7 cm, 59,7x39,7 cm 
és 59,7x59,7 cm, lapvastagság 4 cm 
Színek:  kristályfehér minden formátumban, 
kristály bézs és kristályszürke szintén 
39,7x39,7 cm formátumban

ESCADO® 2.0

Minden szín
15.329 Ft helyett csak 14.990 Ft/m²

+ Nagy formátumú, modern lapok 
	 teraszokhoz	és	lépcsőkhöz
+ Térkővel, fallal, lépcsővel és szegéllyel 
 kombinálható
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
+ Két kőméretben kapható (59,7x39,7 és 
 59,7x59,7), így több lehetőség van a 
 lerakásra
Lapvastagság 4 cm
Színek: kevert kagyló szín és ezüst szürke 
mindkét méretben, barista és grafitfehér 
csak 59,7x39,7 cm-ben

     #Tipp: A lépcsólapok lehetnek ragasztottak vagy le-

vágottak  látható élekkel, amelyek megvalósíthatók a mi 

Escado lapunkkal is.
    ´

ÚJ FOR-
MÁTUM
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Style / világosszürke

A promóciós árak 2023.04.01-11.30 .között érvényesek. A feltüntetett árak nem kötelező érvényű ajánlott irányárak gyártelepen, 
áfával együtt. A termék tulajdonságaira vonatkozó információk a www.steine.at alatt vagy a Weissenböck "Kövek, hogy jól érezzék 
magukat" című katalógusában találhatók.

Sereno / platina szürke

STYLE®

Minden szín
23.714 Ft helyett csak 23.190 Ft/m²
  5.684 Ft/db.

+	 Texturált	lap	természetes	megjelenésű	
	 felületű	dombor	felülettel
+ Gyalogos forgalomra készült teraszok, 
 kerti utak kialakításához.
+ A QuickPure impregnálás lelassítja 
 a szennyeződések behatolását és 
 megkönnyíti a tisztítást
Méret: 60x40 cm, lapvastagság 3,8 cm  
Színek: krémfehér, gránitszürke árnyalt, 
világosszürke

M
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SERENO®

Minden szín
22.282 Ft helyett csak 21.790 Ft/m²
  4.020 Ft/db.

+ Teraszlap elegáns hosszanti 
 formátumban
+ Teraszok , pihenők és  kerti utak 
 kialakításához.
+ Teljesen sima és egyenletes felületet kínál 
+ A QuickClean impregnálás lelassítja 
 a szennyeződések behatolását és 
 megkönnyíti a tisztítást
Méret: 60x30 cm, lapvastagság 3,5 cm
Színek: ezüst, platina szürke
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Tegula 8 natur / kagylómész

Scalina / gyöngy
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TEGULA® 8

Minden szín
16.208 Ft helyett csak  15.850Ft/m²

natur
+	 Modern	nagy	méretű	lap	térkő,	öt	
	 különböző	méretben
+ Egyenes élek, a legmagasabb kényelmet 
 adja a járó és gördülő felülethez
+ Hosszú élettartamú és kopóréteggel 
 ellátott kvarc járófelület
+ Kis teherautóval is terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
8 cm kővastagság
Színek: gránitszürke árnyalt, kagylómész

SCALINA®

Minden szín
28.091 Ft helyett csak 27.470 Ft/m²

+	 Nagyméretű	teraszlap	tetszetős,	 
 többféle színben
+ Sima, impregnált felülettel kialakítva 
+ Modern megjelenést ad a ház körüli 
 összképnek
+ Csak gyalogos forgalomra 
Méretek: 80x40 és 60x40 cm,  
lapvastagság 4 cm
Színek: antracit, világosszürke, gyöngy
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Rialta Grosso élletöréssel / kagylómész

Rialta Grosso natur / gránitszürke árnyalt

A promóciós árak 2023.04.01-11.30 .között érvényesek. A feltüntetett árak nem kötelező érvényű ajánlott irányárak gyártelepen, 
áfával együtt. A termék tulajdonságaira vonatkozó információk a www.steine.at alatt vagy a Weissenböck "Kövek, hogy jól érezzék 
magukat" című katalógusában találhatók.

Via Capo natur / kagylómész iBS

VIA CAPO®

Minden szín
10.216 Ft helyett csak 9.990 Ft/m²

natur
+	 Sortérkő	keskeny	fúgás	lerakáshoz
+ Fózolás nélkül, amely javítja a geometriai 
 optikát
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kőmagasság, 15,7 cm sorszélesség
Színek: kagylómész iBS, palaszürke árnyalt

Minden szín
11.443 Ft helyett csak 11.190 Ft/m²

natur akár fózolással
+	 Sortérkő	lerakásra	kész	szettben
+ Fózolással illetve nélküle is  kapható
+ Weissenböck standard minőség
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
+ Személyautóval terhelhető 
5 cm kőmagasság, 18,7 cm sorszélesség 
Színek: kagylómész, gránitszürke árnyalt

RIALTA®

GROSSO BASIC

K
LA

S
S
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K
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S
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RIALTA® 

GRANDE BASIC

Minden szín
11.443 Ft helyett csak 11.190 Ft/m²

Rialta Grande natur / szürke árnyalt

Rialta natur / gránitszürke melírozott

     #Tipp: Grande natur TOP 2  

sávszélességgel, azonos színekben és  

ugyanazon az áron.

natur
+	 Járás	és	gördülés	barát	térkő	az	egyenes	
 élek és keskeny fúga távolság miatt
+ Különböző kőszélességből áll a térkő 
 együttes
+ Weissenböck standard minőség
+ A grande kettő sorszélességgel áll 
 rendelkezésre
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló 
5 cm kővastagság, egy kőszettben
Színek: kagylómész, szürke árnyalt

natur
+	 A	klasszikus	minőségi	bajnok
+ 10 különböző kőméret teszi lehetővé a 
 gyors lerakást a szélek vágása nélkül 
+ A csiszolatlan élek gördülésbarát felületet 
 eredményeznek, szoros illesztési 
 mintázattal
+ Csúszásmentes és tartós felület
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kőmagasság, 15,6 cm sorszélesség
Színek: kagylómész, gránitszürke melírozott, 
szürke árnyalt, mészkő, színes márvány, jáva 
barna

RIALTA®
 TOP

Minden szín 
13.284 Ft helyett csak 12.990 Ft/m²

K
LA

S
S

ZI
K

U
S

Rialta natur / jáva barnaRIALTA®
 BASIC

Minden szín
11.443 Ft helyett csak 11.190 Ft/m²

natur 
+	 Könnyen	járható	és	gördülő	az	egyenes	
 éleknek és a keskeny kötéseknek 
	 köszönhetően
+ Tíz méretben van egy szettben, kreatív és 
 egyszerű lerakást elősegítve 
+ Weissenböck standard minőség
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kőmagasság, 15,6 cm sorszélesség
Színek: kagylómész, gránit melirozott, szürke 
árnyalt, mészkő, színes márvány, jáva barna

ÚJ 
SZÍNEK

ÚJ 
SZÍNEK
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Rialta antik / mészkő

Rialta Grande antik / kagylómész

A promóciós árak 2023.04.01-11.30 .között érvényesek. A feltüntetett árak nem kötelező érvényű ajánlott irányárak gyártelepen, 
áfával együtt. A termék tulajdonságaira vonatkozó információk a www.steine.at alatt vagy a Weissenböck "Kövek, hogy jól érezzék 
magukat" című katalógusában találhatók.

Rialta antik / gránit melírozott 

antik
+	 Az	antik	minőségi	bajnok
+ Különösen lágy, természetes színek
+ Természetes kőformák a szabálytalanul 
 törött sarkok és élek miatt
+ A 10 kőhossz lehetővé teszi a gyors 
 telepítést további vágás nélkül
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kőmagasság, 15,6 cm sorszélesség 
Színek:  kagylómész, szürke árnyalt, 
gránitszürke árnyalt, gránit melírozott, 
mészkő, homokkő, tejeskávé, toskanavörös, 
szavanna, jáva barna

antik
+ Természetes hatású vonalvezetés a tört 
	 éleknek	köszönhetően
+ Kész szett, egyszerű a lerakása
+ Weissenböck standard minőség
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kővastagság, 15,6 cm sorszélesség
Színek: kagylómész, szürke árnyalt, 
gránitszürke árnyalt, gránit melírozott, 
mészkő, homokkő, tejeskávé, toskanavörös, 
szavanna, jáva barna

antik
+	 Térkő	letört	élekkel	három	különböző	
 sorszélességben
+ A grande kettő sorszélességgel áll rendelkezésre 
+ Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc 
 járófelület
+ Weissenböck standard minőségt
+ Személyautóval terhelhető és 5 cm kővastagság
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
Színek: kagylómész, szürke árnyalt, tejeskávé, 
jáva barna

RIALTA®
 TOP

RIALTA®
 BASIC

Minden szín
15.738 Ft helyett csak 15.390 Ft/m²

Minden szín
13.284 Ft helyett csak 12.990 Ft/m²

Minden szín 
13.284 Ft helyett csak 12.990 Ft/m²

RIALTA®

GRANDE BASIC

NEUE
SZÍNEK

ÚJ 
SZÍNEK

ÚJ 
SZÍNEK

     #Tipp: A Grande antik 2   

méretú kószélességgel rendelkezik

    ´     ´
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VIA PICCOLO

Tegula Mauer antik / szürke árnyalt
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Via Piccolo antik / gránit melírozott

TEGULA®

FALKŐ

Kötőkő	(36,6x18x16 cm)
2.935 Ft helyett csak 2.870 Ft/db.

Fedőlap	(24,4x23x9 cm)
1.963  Ft helyett csak 1.920 Ft/db.

Univerzális	kő	(24,2x18x7,5)
992 Ft helyett csak 970 Ft/db.

Normál kő (24,4x18x16 cm)
1.933  Ft helyett csak 1.890 Ft/db.

antik
+ A mindentudó a falépítésben
+ Kőrendszer számos alkalmazáshoz, 
 például falakhoz, kerítésekhez, 
 oszlopokhoz, lépcsőkhöz, házakhoz, kiemelt 
 magaságyásokhoz
+ Természetes kő alakú, szabálytalanul 
 törött élekkel és sarkokkal
+ Az elöl és hátul azonos megjelenésnek 
 köszönhetően mindkettő oldala is használható
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló, 
 útburkolatnak is kíváló
Színek: kagylómész, szürke árnyalt, tejeskávé, 
homokkő, jáva barna, szavanna, toszkána 
(csak univerzális kő)

antik
+	 Egyesíti	a	betontömb	előnyeit	a	
	 természetes	kő	megjelenésével
+ Rusztikus kombinált járda kis, praktikus 
 formátumokban a gránitkocka alapján
+ Fokozott ellenállás a mechanikai 
 feszültséggel szemben
+ Ideális ívelt utakhoz és felületekhez
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kőmagasság, egy kőszettben
Farbe: gránit melírozott

12.875 Ft helyett csak 12.590 Ft/m²
	 	 elérhető	2023	júniusától

ÚJ
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TÖRPE 
KANÁL®

Pisa antik / gyöngyszürke satírozott

törpe kanál / sziklaszürke

A promóciós árak 2023.04.01-11.30 .között érvényesek. A feltüntetett árak nem kötelező érvényű ajánlott irányárak gyártelepen, 
áfával együtt. A termék tulajdonságaira vonatkozó információk a www.steine.at alatt vagy a Weissenböck "Kövek, hogy jól érezzék 
magukat" című katalógusában találhatók.

Via Capo antik / kagylómész iBS

PISA

antik
+	 Sorburkolás	7	kőformátummal
+ A szabálytalanul törött élek és sarkok 
 természetes megjelenést kölcsönöznek
+ Személyautóval terhelhető
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
5 cm kőmagasság, 15,7 cm sorszélesség 
Színek: kagylómész iBS, palaszürke árnyalt,  
kavicsszürke satírozott

VIA CAPO®

Minden szín 
11.238 Ft helyett csak 10.990 Ft/m²

antik
+ Rusztikus kombinált járda klasszikus 
 szürke árnyalatban
+ Helyezze be három formátummal a gyors 
 és egyszerű telepítés érdekében
+ Természetes karakter a szabálytalanul 
 törött élek és sarkok miatt
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
+ Személyautóval terhelhető
5 cm kőmagasság, 19 cm sorszélesség 
Farbe: gyöngyszürke satírozott

+	 Mindössze	11	kg-mal	ideális	a	künnyű		
 kialakításhoz
+ Kategóriájában a legjobb termék, könnyen 
 növényezhető
+ Tökéletes vízegyensúly és rengeteg hely 
 a növények számára, hogy  
 gyökerezzenek
+ Tartós és könnyen kezelhető zöld 
 falakhoz, kőben hagyott földdel
Színek:  földbarna, sziklaszürke, jáva barna, 
kagylómész, napsárga 

11.647 Ft helyett csak 11.390 Ft/m²

Minden szín
2.035 Ft/db. helyett csak 1.990 Ft/db.
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Minden szín
2.137 Ft helyett csak 2.090 Ft/db.

Colori szegély kő / grafitfehér

szegélykő
+	 Optimális	kiegészítője	az	azonos	színű	
 térköveknek és és lapoknak

Colori	szegélykő	100x5x20	cm
Színek:   barista, grafitfehér, kevert kagyló 
szín, ezüst szürke 

COLORI

LAPOK LÀTSZÒ  
ÉLEKKEL 

lapok látszó élekkel Cityline / kristályfehér

+ Oldalirányban ugyanaz a megjelenés, 
	 mint	a	felületen	-	ideális	lépcsőkhöz		és	
 teraszokon 
+ Minden oldala fagy és útszóró só ellenálló
Méret: 59,7x39,7 cm, lapvastagság 4 cm 
Színes Cityline: kristályfehér
Színek Escado 2.0: barista, grafitfehér, 
kevert kagyló szín, ezüst szürke

Minden szín
8.865 Ft helyett csak  8.669 Ft/db.
	 	 elérhető	2023	májusától
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Top Minőség
Több mint 75 éve nagy hangsúlyt fektetünk a legjobb minőségre.Igy 
a köveink, termékeink minden területen jobbak az előírt  normáknál 
és rendkívül tartósak 

Kiemelkedően szép design
Mindegy, hogy modern vagy klasszikus, vagy éppen rusztikus, 
az Ön kertjének kialakításához a Weissenböck lapok,térkövek,és 
falkövek harmónikus formákban természetes színekben megjele-
nése tökéletes eredményt ad.

Hosszan tartósság
A Weissenböck betontermékek csak természetes alapanyagokból 
készülnek,egy kíváló energia felhasználás és CO kIbocsájtás muta-
tóval.A termékeink Ausztriában készülnek,így a szállítási távolságok 
sem nagyok.

Több éves tapasztalat
Sok éve gyárt a Weissenböck nagy értékű  kültéri betontermékeket,a 
fejlesztő kutatás és a töretlen fejlődésnek köszönhetően egy nagyon 
szép, időtálló  kert kialakítást tesznek  lehetővé termékeink.

a Weissenböcknél

Elónyeink´

Használja ki 
a nagyszerű 
ajánlatokat!

Telefón: 06-30-677-8387, office@weissenboeck.hu


