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Térkövek 
és lapok

Szortiment 
2023



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² big-bag zsá-  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt konként kb.m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² big-bag zsá-  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt konként kb.m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² big-bag zsá-  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt konként kb.m²  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W2472 RIGGSB  Gránitszürke árnyalt. 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W3935 RIGMETB  Gránitszürke melírozott  9,8-19,8/15,6   5  117,5  40,00  10,0  BBP  NK  LW  13.284/m²

W1545 RIGSB  Szürke árnyalt 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1548 RIJB  Jáva barna 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W3954 RIKSB  Mészkő 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1554 RIMB  Tejeskávé    9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1557 RIMUB  Kagylómész 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1580 RISAB  Szavanna 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1583 RISB  Homokkő 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1586 RITB  Toskanavörös 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W2474 RIGGST  Gránitszürke árnyalt 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W3936  RIGMET   Gránitszürke melírozott  9,8-19,8/15,6   5  117,5  40,00  10,0  BBP  NK  LW  15.738/m²

W1547 RIGST  Szürke árnyalt 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W1550 RIJT  Jáva barna 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W3955	 RIKST	 	 Mészkő	 9,8-19,8/15,6	 	5	 117,5	 40,00	 10,0	 BBP	 NK	 LW	 15.738/m²

W1556 RIMT  Tejeskávé    9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W1559 RIMUT  Kagylómész 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W1582 RISAT  Szavanna 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W1585 RIST  Homokkő 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W1588 RITT  Toskanavörös 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 10,0 BBP NK LW 15.738/m²

W3961	 VIPIGME	 	 Gránitszürke melírozott	 7,6-11,6/9,6	 5	 117,5	 98	 10,0	 BBP	 NK	 LW	 14.306/m²

RIALTA®

ANTIK TOP 

RIALTA®

ANTIK BASIC

   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023
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Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.
Via	Piccolo	elérhető	2023	júniusától.

Kiadás csak egész vagy fél (5 m²)  Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² big-bag zsá-  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt konként kb.m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² big-bag zsá-  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt konként kb.m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

4

A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W1509 RIGRGSB  Szürke árnyalt   9,8-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1515 RIGRJB  Jáva barna   9,8-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1528 RIGRMUB  Kagylómész   9,8-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1508 GRGSB  Szürke árnyalt    10-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1514 GRJB  Jáva barna   10-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1527 GRMUB  Kagylómész 10-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  10,0 BBP NK LW 13.284/m²

W1562 RINFT  Színes márvány 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 13.284/m²

W3934 RINGMET  Gránitszürke melírozott   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 13.284/m²

W1565 RINGST  Szürke árnyalt   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 13.284/m²

W1568 RINJT  Jáva barna 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 13.284/m²

W3957 RINKST  Mészkő   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 13.284/m²

W1571 RINMUT  Kagylómész   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 13.284/m²

W1574 RINST  Homokkő 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 13.284/m²

RIALTA® GRANDE 

ANTIK BASIC

GRANDE ANTIK 
BASIC

RIALTA®

NATUR TOP 
   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023
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Egy teljes kő készlet legalább kettő fél Big Bag zsákból áll, Rialta antik basic 15,6 cm -es kőszélességgel és Rialta antik basic 7,4 és 19,4 cm kőszélességgel.
Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész vagy fél (5 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W1560 RINFB  Színes márvány 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W3933 RINGMEB  Gránitszürke melírozott   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W1563 RINGSB  Szürke árnyalt   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W1566 RINJB  Jáva barna 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W3956 RINKSB  Mészkő   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W1569 RINMUB  Kagylómész   9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W1572 RINSB  Homokkő 9,8-19,8/15,6  5 117,5 40,00 12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W1534 RIGRNGSB Szürke árnyalt 9,8-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  11,3-12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W1540 RIGRNMUB Kagylómész   9,8-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  11,3-12,1 BWN NK LW 11.443/m²

W1533 GRNGSB  Szürke árnyalt 10-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  11,3 BWN NK LW 11.443/m²

W1539 GRNMUB  Kagylómész 10-27,4/7,4-19,4 5 117,5 40-45  11,3 BWN NK LW 11.443/m²

RIALTA®

NATUR BASIC 
   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

RIALTA® GRANDE 

NATUR BASIC

GRANDE NATUR 
BASIC
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Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Egy teljes kő készlet legalább kettő fél raklapból áll, 15,6 cm-es kőszélességgel, és Rialta Grande natur Basic 7,4 és 19,4 cm kőszélességgel.
Kiadás csak egész és fél raklapon (6,2-6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² big-bag zsá-  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt konként kb.m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W12582 PIPGS  PerlSzürke árnyalt 10,8-21,8/19  5 118,0 31,00 10,4 BBP NK LW 11.647/m²

W3000 RIGOFGGSB Gránitszürke árnyalt  12-24,9/18,7   5 117,5 25,00 12,3 BWN NK LW 11.443/m²

W3001 RIGOFMUB Kagylómész 12-24,9/18,7   5 117,5 25,00 12,3 BWN NK LW 11.443/m²

W1502 RIGONGGSB Gránitszürke árnyalt  12-24,9/18,7   5 117,5 25,00 12,3 BWN NK LW 11.443/m²

W1505 RIGONMUB Kagylómész 12-24,9/18,7   5 117,5 25,00 12,3 BWN NK LW 11.443/m²

PISA ANTIK
   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

RIALTA® GROSSO
FÓZOLT BASIC 

RIALTA® GROSSO 
NATUR BASIC
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Kiadás csak egész vagy fél (5,2 m²) Big Bag zsákban lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,7 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,7 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² big-bag zsá-  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt konként kb.m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
     kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
     cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W1777 VICAFGGS  Gránitszürke árnyalt 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 12,1 BWN NK LW 10.216/m²

W4145 VICAFKGS  Kavicsszürke satírozott 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 12,1 BWN NK LW 10.216/m²

W1778 VICAFIBS  Kagylómész iBS 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 12,1 BWN NK LW 10.216/m²

W2796 VICAFG  Szürke 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 12,1 BWN NK LW 10.216/m²

W1779 VICANIBS  Kagylómész iBS 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 12,1 BWN NK LW 10.216/m²

W1780 VICANSFS  Palaszürke árnyalt 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 12,1 BWN NK LW 10.216/m²

W4156 VICAKGS  Kavicsszürke satírozott 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 10,0 BBP NK LW 11.238/m²

W1776 VICAIBS  Kagylómész iBS 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 10,0 BBP NK LW 11.238/m²

W1781 VICASFS  Palaszürke árnyalt 9,7-21,7/15,7   5 117,5 42,00 10,0 BBP NK LW 11.238/m²

VIA CAPO®  

FÓZOLT
   Akciós árak
az újságban 2023

VIA CAPO® 

ANTIK

VIA CAPO® 
NATUR

   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023
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Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél Big - Bag zsákban (5 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (6,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W20323 TRAFGTW  Grafitfehér 19,7-59,7/39,7  6 137,0 6,25 9,6 EUR BF LW 15.738/m²

W20324 TRAFMUM  Kevert kagyló szín 19,7-59,7/39,7  6 137,0 6,25 9,6 EUR BF LW 15.738/m²

W10250 LC8FGTW   Grafitfehér 29,5-49,5/12-16,2  8  180,0 17,00 8,0 EUR BF LW 15.901/m²

W10251 LC8FMUM   Kevert kagyló szín 29,5-49,5/12-16,2  8  180,0 17,00 8,0 EUR BF LW 15.901/m²

W10248 LC5FGTW  Grafitfehér 10,8-21,8/19  5 118,0 31,00 11,3 MVPAL BF LW 10.216/m²

W10249 LC5FMUM  Kevert kagyló szín 10,8-21,8/19  5 118,0 31,00 11,3 MVPAL BF LW 10.216/m²

TERRANA®

   Akciós árak
az újságban 2023
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LEO® COLORI 8

   Akciós árak
az újságban 2023

LEO® COLORI 5

   Akciós árak
az újságban 2023

Hydro
Phob

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Kiadás csak egész és fél raklapon (4,9 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.
A személygépkocsival terhelhetőség feltétele az ÖNORM és RVS előírások betartása a lerakásnál.
A szükséges mennyiség 3 mm fúga távolsággal számolva

Kiadás csak egész és fél raklapon (4 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (5,6 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
     kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
     cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W10309 TA6FBAR  Barista 14,5-29,5/14,5 6  140,0 32,00 10,8 MVPAL BF LW 11.443/m²

W10305 TA6FG  Szürke 14,5-29,5/14,5 6  140,0 32,00 10,8 MVPAL BF, GD  LW 11.443/m²

W10306 TA6FGTW  Grafitfehér 14,5-29,5/14,5 6  140,0 32,00 10,8 MVPAL BF LW 11.443/m²

W10307 TA6FMUM  Kevert kagyló szín 14,5-29,5/14,5 6  140,0 32,00 10,8 MVPAL BF LW 11.443/m²

W40138 TA6FRG  Füstszürke 14,5-29,5/14,5 6  140,0 32,00 10,8 MVPAL BF LW 11.443/m²

W40137 TA6FSG  Ezüst szürke 14,5-29,5/14,5 6  140,0 32,00 10,8 MVPAL BF LW 11.443/m²

W10308 TA6FTAB  Dohánybarna 14,5-29,5/14,5 6  140,0 32,00 10,8 MVPAL BF LW 11.443/m²

W40051 TA8FGTW  Grafitfehér 14,5-29,5/14,5 8  180,0 32,00 8,6 MVPAL BF LW 15.738/m²

W40052 TA8FMUM  Kevert kagyló szín 14,5-29,5/14,5 8  180,0 32,00 8,6 MVPAL BF LW 15.738/m²

W40050 TA8FTG  Szürke 14,5-29,5/14,5 8  180,0 32,00 8,6 MVPAL BF BW 15.738/m²

W40178 VISTFM  Sziklafoltos 20,6-27,6/10,1-13,6  6 140,0 32,26 11,0 VÖBPAL BF LW 12.875/m²

W40177 VISTKM  Kavicsos foltos 20,6-27,6/10,1-13,6   6 140,0 32,26 11,0 VÖBPAL BF LW 12.875/m²

W40179 VISTSM  Foltos homok 20,6-27,6/10,1-13,6   6 140,0 32,26 11,0 VÖBPAL BF LW 12.875/m²

   Akciós árak
az újságban 2023
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TANGO® 6
    Akciós árak

az újságban 2023

TANGO® 8
   Akciós árak
az újságban 2023

VIA STRETTO

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

max 7,5 t

Kiadás csak egész és fél raklapon (5,4 helyett 5,3 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (5,4 helyett 5,3 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.

Kiadás csak egész és fél raklapon (4,3 m²) lehetséges, minden kiszerelés a teljes sablon köveit tartalmazza, külön egyes méretek kiadása nem lehetséges.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W2947 TEFGPG Nagy lap Szürke 52,5/34,9 8  180,0 5,33 5,2 BWN NK BW 16.208/m²

W2943 TEFGPGGS  Gránitszürke árnyalt 52,5/34,9 8  180,0 5,33 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

W2939 TEFGPMU   Kagylómész 52,5/34,9 8  180,0 5,33 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

W2949 TEFPHG Fél lap Szürke 34,9/17,3 8  180,0 15,87 6,5 BWN NK BW 16.208/m²

W2945 TEFPHGGS  Gránitszürke árnyalt 34,9/17,3 8  180,0 15,87 6,5 BWN NK LW 16.208m²

W2941 TEFPHMU  Kagylómész 34,9/17,3 8  180,0 15,87 6,5 BWN NK LW 16.208/m²

W2948 TEFPG Lap Szürke 34,9/34,9 8  180,0 7,98 5,2 BWN NK BW 16.208/m²

W2944 TEFPGGS  Gránitszürke árnyalt 34,9/34,9 8  180,0 7,98 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

W2940 TEFPMU  Kagylómész 34,9/34,9 8  180,0 7,98 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

W2950 TEFQG   Négyzet alakú kő Szürke 17,3/17,3 8  180,0 31,56 6,5 BWN NK BW 16.208/m²

W2946 TEFQGGS   Gránitszürke árnyalt 17,3/17,3 8  180,0 31,56 6,5 BWN NK LW 16.208/m²

W2942 TEFQMU   Kagylómész 17,3/17,3 8  180,0 31,56 6,5 BWN NK LW 16.208/m²

TEGULA® 8  
FÓZOLT
 

   Akciós árak
az újságban 2023
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ÖNORM
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max 7,5 t

A nagyméretű lap személyautóval terhelhető, esetenként teherautóval is,pl. tűzoltóság, a lerakása történhet homok ágyba és drenbetonra,ami teherautó terhelhetőséget biztosít.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/m² kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt kb. m²  gyár állóság nettó összeg
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max 7,5 t

A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W1707 TENGPGGS Nagy lap Gránitszürke árnyalt 52,5/34,9 8  180,0 5,33 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

W1708 TENGPMU  Kagylómész 52,5/34,9 8  180,0 5,33 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

W1886 TENQGGS Négyzet kő Gránitszürke árnyalt 17,3/17,3 8  180,0 31,56 6,5 BWN NK LW 16.208/m²

W1729 TENQMU  Kagylómész 17,3/17,3 8  180,0 31,56 6,5 BWN NK LW 16.208/m²

W1887 TENKGGS Kiskő Gránitszürke árnyalt 10,3/7,9-8,7 8  180,0 105,22 6,1 BWN NK LW 16.208m²

W1888 TENKMU  Kagylómész 10,3/7,9-8,7 8  180,0 105,22 6,1 BWN NK LW 16.208/m²

W1720 TENPHGGS Fél lap Gránitszürke árnyalt 34,9/17,3 8  180,0 15,87 6,5 BWN NK LW 16.208/m²

W1721 TENPHMU  Kagylómész 34,9/17,3 8  180,0 15,87 6,5 BWN NK LW 16.208/m²

W1717 TENPGGS    Lap Gránitszürke árnyalt 34,9/34,9 8  180,0 7,98 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

W1724 TENPMU  Kagylómész 34,9/34,9 8  180,0 7,98 5,2 BWN NK LW 16.208/m²

TEGULA® NATUR
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   Akciós árak
az újságban 2023

MV

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

A nagyméretű lap személyautóval terhelhető, esetenként teherautóval is,pl. tűzoltóság, a  lerakása történhet homok ágyba és drenbetonra,ami teherautó terhelhetőséget biztosít.
Nagylapok, lapok és féllapok az erős éltartásnak köszönhetően biztosítják az esetenkénti teherautóval terhelhetőséget is.
A lapok mint szegélykő lapok is felhasználhatók.
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Lapok
Szortiment 

2023



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W40141 ES6040BAR  Barista 59,7/39,7 4 21,0 4,13 56,0 EUR BF LW 3.712/Db

W12469 ES6040GTW  Grafitfehér 59,7/39,7 4 21,0 4,13 56,0 EUR BF LW 3.712//Db

W12470 ES6040MUM  Kevert kagyló szín 59,7/39,7 4 21,0 4,13 56,0 EUR BF LW 3.712//Db

W40140 ES6040SG  Ezüst szürke 59,7/39,7 4 21,0 4,13 56,0 EUR BF LW 3.712//Db

W40143 ES6060MUM  Kevert kagyló szín 59,7/59,7 4 31,0 2,76 20,0 SPAL BF LW 5.554/Db

W40142 ES6060SG  Ezüst szürke 59,7/59,7 4 31,0 2,76 20,0 SPAL BF LW 5.554/Db

Listaár: 15.329 Ft/m2 

W17414 LCPFGTW  Grafitfehér 59,7/29,7 5 21,2 5,50 60,0 MVPAL BF LW 3.066/Db

W17415 LCPFMUM  Kevert kagyló szín 59,7/29,7 5 21,2 5,50 60,0 MVPAL BF LW 3.066/Db

Listaár: 16.863 Ft/m2 

ESCADO® 2.0
   Akciós árak
az újságban 2023

LEO® COLORI 
LAP 

   Akciós árak
az újságban 2023
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Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W1601 SC6040AI  Antracit 60/40 4 22,3 4,08 36,0 EUR NK BW 6.885/Db

W1602 SC6040HGI  Világosszürke 60/40 4 22,3 4,08 36,0 EUR NK BW 6.885/Db

W1603 SC6040PMI  Gyöngy 60/40 4 22,3 4,08 36,0 EUR NK BW 6.885/Db

W1604 SC8040AI  Antracit 80/40 4 29,7 3,07 26,0 EUR NK BW 9.150/Db

W1605 SC8040HGI  Világosszürke 80/40 4 29,7 3,07 26,0 EUR NK BW 9.150/Db

W1606 SC8040PMI  Gyöngy 80/40 4 29,7 3,07 26,0 EUR NK BW 9.150/Db

 Listaár: 28.091 Ft/m2 

W10649 STY6040CWI  Krémfehér  60/40 3,8  20,5 4,08 36,0 EUR NK BW 5.812/Db

W10650 STY6040GGSI  Gránitszürke árnyalt 60/40 3,8  20,5 4,08 36,0 EUR NK BW 5.812/Db

W10651 STY6040HGI  Világosszürke 60/40 3,8  20,5 4,08 36,0 EUR NK BW 5.812/Db

 Listaár: 23.714 Ft/m2 

W35392 SERPFPLAI  Platina szürke 60/30 3,5  14,2 5,42 40,0 EUR NK BW 4.111/Db

W10648 SERPFSII  Ezüst 60/30 3,5  14,2 5,42 40,0 EUR NK BW 4.111/Db

 Listaár: 22.282 Ft/m2 

SCALINA®

   Akciós árak
az újságban 2023

STYLE® 
   Akciós árak
az újságban 2023

SERENO®

   Akciós árak
az újságban 2023
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Nem leragasztott lerakásnál mosott és splithomokba a fúga fixaló használata is ajánlott,akárcsak a vékony rétegbe lerakás drenanyagba vagy habarcságyba.



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W40118 CILP4040KB  Kristálybeige 39,7/39,7 4 13,7 1.503 84,0 EUR BF LW 2.476/Db

W40117 CILP4040KG  Kristályszürke 39,7/39,7 4 13,7 1.503 84,0 EUR BF LW 2.476/Db

W40116 CILP4040KW  Kristályfehér 39,7/39,7 4 13,7 1.503 84,0 EUR BF LW 2.476/Db

W40132 CILP6040KW  Kristályfehér 59,7/39,7 4 21,0 4,13 56,0 EUR BF LW 3.860/Db

W40191	 CILP6060KW	    Kristályfehér	 59,7/59,7	 4	 31,0	 2,76	 20,0	 SPAL	 BF	 LW	 5.776/Db

 Listaár: 39,7x39,7cm 15.329 Ft/m2    - minden más méretben 15.942 Ft/m2     

CITYLINE®

   Akciós árak
az újságban 2023

 C
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Falak és  
Kerítések

Szortiment 
2023



Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W40181 CZNBAR Normálkő Barista      40/20 16 16,0 15,63 60,0 SPAL BF LW 2.792/Db

W10261 CZNMUM Normálkő Kevert kagyló szín 40/20 16 16,0 15,63 60,0 EUR BF LW 2.792/Db

W10260 CZNSG  Ezüst szürke 40/20 16 16,0 15,63 60,0 EUR BF LW 2.792/Db

W40182 CZBBAR Kötőkő Barista      60/20 16 25,5 10,42 30,0 SPAL BF LW 4.080/Db

W10302 CZBMUM  Kevert kagyló szín 60/20 16 25,5 10,42 30,0 SPAL BF LW 4.080/Db

W10301 CZBSG  Ezüst szürke 60/20 16 25,5 10,42 30,0 SPAL BF LW 4.080/Db

W40180 CZHBAR Félkő Barista      20/20 16 9,2 31,25 120,0 SPAL BF LW 1.401/Db

W10259 CZHMUM  Kevert kagyló szín 20/20 16 9,2 31,25 120,0 EUR BF LW 1.401/Db

W10258 CZHSG  Ezüst szürke 20/20 16 9,2 31,25 120,0 EUR BF LW 1.401/Db

W40183 CZABAR Fedlap Barista      47/27 5 14,0 2,10 Stk./lfm 40,0 VÖBPAL BF LW 4.898/Db

W10304 CZAMUM   Kevert kagyló szín 47/27 5 14,0 2,10 Db/lfm 40,0 VÖBPAL BF LW 4.898/Db

W10303 CZASG  Ezüst szürke 47/27 5 14,0 2,10 Db/lfm 40,0 VÖBPAL BF LW 4.898/Db

COLORI 

FAL/KERÍTÉSKŐ   Akciós árak
az újságban 2023
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Szükséglet a normál kőből 2,5 db/fm, kötókőből 1,67 db/ fm, félkőből 5 db/fm.
Töltőbeton 5,4 liter/normálkő, 8,4 liter/kötőkő, 2,3 liter/félkő.
Fedlap vízelvezető éllel.

Falak és  
Kerítések



Fedlap

SZORTIMENT ELEMEK 

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W2083 TMAGS Fedlap Szürke árnyalt 24,4/23 9 9,5 4 db/lfm 36,0 EUR NK LW 1.963/Db

W2085 TMAJ  Jáva barna 24,4/23 9 9,5 4 db/lfm 36,0 EUR NK LW 1.963/Db

W2101 TMAM  Tejeskávé 24,4/23 9 9,5 4 db/lfm 36,0 EUR NK LW 1.963/Db

W2103 TMAMU  Kagylómész 24,4/23 9 9,5 4 db/lfm 36,0 EUR NK LW 1.963/Db

W2107 TMAS  Homokkő 24,4/23 9 9,5 4 db/lfm 36,0 EUR NK LW 1.963/Db

W2108 TMASA  Szavanna  24,4/23 9 9,5 4 db/lfm 36,0 EUR NK LW 1.963/Db

W2139 TMLGS Lyukas kő Szürke árnyalt 36,6/18 16 21,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.137/Db

W2140 TMLJ  Jáva barna 36,6/18 16 21,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.137/Db

W2141 TMLM  Tejeskávé 36,6/18 16 21,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.137/Db

W2142 TMLMU  Kagylómész 36,6/18 16 21,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.137/Db

W2144 TMLS  Homokkő 36,6/18 16 21,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.137/Db

W2145 TMLSA  Szavanna  36,6/18 16 21,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.137/Db

W2160 TMUGS Univerzális kő Szürke árnyalt 24,2/18  7,5   7,7 46,70 108,0 EUR NK LW 992/Db

W2161 TMUJ  Jáva barna 24,2/18  7,5   7,7 46,70 108,0 EUR NK LW 992/Db

W2162 TMUM  Tejeskávé 24,2/18  7,5   7,7 46,70 108,0 EUR NK LW 992/Db

W2163 TMUMU  Kagylómész 24,2/18  7,5   7,7 46,70 108,0 EUR NK LW 992/Db

W2165 TMUS  Homokkő 24,2/18  7,5   7,7 46,70 108,0 EUR NK LW 992/Db

W2166 TMUSA  Szavanna  24,2/18  7,5   7,7 46,70 108,0 EUR NK LW 992/Db

W2167 TMUT  Toskanavörös 24,2/18  7,5   7,7 46,70 108,0 EUR NK LW 992/Db

W2111 TMBGS Kötőkő Szürke árnyalt 36,6/18 16 25,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.935/Db

W2112 TMBJ  Jáva barna 36,6/18 16 25,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.935/Db

W2113 TMBM  Tejeskávé 36,6/18 16 25,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.935/Db

W2114 TMBMU  Kagylómész 36,6/18 16 25,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.935/Db

W2116 TMBS  Homokkő 36,6/18 16 25,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.935/Db

W2117 TMBSA  Szavanna  36,6/18 16 25,3 15,60 36,0 EUR NK LW 2.935/Db

W2119 TMGS Normálkő Szürke árnyalt 24,4/18 16 16,0 23,20 72,0 EUR NK LW 1.933/Db

W2121 TMJ  Jáva barna 24,4/18 16 16,0 23,20 72,0 EUR NK LW 1.933/Db

W2147 TMM  Tejeskávé 24,4/18 16 16,0 23,20 72,0 EUR NK LW 1.933/Db

W2149 TMMU  Kagylómész 24,4/18 16 16,0 23,20 72,0 EUR NK LW 1.933/Db

W2159 TMS  Homokkő 24,4/18 16 16,0 23,20 72,0 EUR NK LW 1.933/Db

W2158 TMSA  Szavanna  24,4/18 16 16,0 23,20 72,0 EUR NK LW 1.933/Db

     Listaár minden m² Tegula falkő 10 mm fúgatávolsággal számolva 44.846 Ft/ m2

W2175 VK Illesztő ék az még pontosabb rakásért, száraz rakás esetén, rendeljen most 1 db/1 falkő kiszerelésben  NK LW 223/Db

TEGULA® FAL 
ANTIK    Akciós árak

az újságban 2023
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Szükséglet falkőből ragasztva vagy száraz rakásban 25,6 db/m2,martelba habarcsba 23,2 db/m² és 2,7 db/fm.
Szükséglet univerzális kőből, ragasztva 55,1 db/m²,habarcsba 46,7 db/m²,4 db/fm habarcsba rakva, 5,5 db/ragasztva és 5,3 db/fm szoros illesztésbe rakva habarcsba. 
Szükséglet kötő és lyukaskő esetén 17,1 db/m² ragasztva,15,6 db/m² habarcsba, és 2,7 db/fm
Szükséglet egy magas és vékony oszlop kialakításához 11 db lyukaskő/oszlop 36,6x 18 cm méretben 187 cm magasságban, habarccsal rögzítve, listaár 29.139 HUF/oszlop.



Bal oldali zárókő csak függőleges fallezárásnál szükséges.

Jobb oldali zárókő csak függőleges fallezárásnál szükséges.

Csz. Rövidítés   Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
    kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/m² raklaponként  előállitó  kezésre forintban
    cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a 22 oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.
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W2177 ZLOEFB  Földbarna 30/27 18,5   11,0 17,00 84,0 EUR NK LW 2.035/Db

W2176 ZLOEFG  Sziklaszürke 30/27 18,5   11,0 17,00 84,0 EUR NK LW 2.035/Db

W2180 ZLOEFJ  Jáva barna 30/27 18,5   11,0 17,00 84,0 EUR NK LW 2.035/Db

W2185 ZLOEFMU  Kagylómész 30/27 18,5   11,0 17,00 84,0 EUR NK LW 2.035/Db

W2190 ZLOEFSO  Napsárga 30/27 18,5   11,0 17,00 84,0 EUR NK LW 2.035/Db

     Listaár m² számolva a törpekanálból 19 cm-es termék távolságra számolva 34.595 Ft/ m²

W2179 ZLOEFBR  Földbarna 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2188 ZLOEFGR  Sziklaszürke 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2182 ZLOEFJR  Jáva barna 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2187 ZLOEFMUR Kagylómész 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2189 ZLOEFSOR Napsárga 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2178 ZLOEFBL  Földbarna 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2183 ZLOEFGL  Sziklaszürke 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2181 ZLOEFJL  Jáva barna 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2186 ZLOEFMUL Kagylómész 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

W2184 ZLOEFSOL  Napsárga 14,5/27 17,5   5,5 4 Db/stgm 102,0 EUR NK BW 1.556/Db

   Akciós árak
az újságban 2023
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TÖRPEKANÁL®

A lerakási magasság: 12 cm, a lerakási távolság: 19 cm 
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A megadott árak ajánlott irányárak 2022.évre, nettó összegek. 2022. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%.
Információk a termék tulajdonságokhoz, a szimbólumok és rövídítések a záró oldalon vannak leírva, a keretfeltételek pedig a xx. oldalon és a www.kovek.hu oldalon találhatók.

Csz. Rövidítés  Letörés Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
  mm kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/fm raklaponként  előállitó  kezésre forintban
   cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés  Letörés Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
  mm kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/fm raklaponként  előállitó  kezésre forintban
   cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg

Csz. Rövidítés  Letörés Színek Hosszúság x Szélesség Magasság Tömege Szükséglet Mennyiség Raklap HW Rendel- Irányár
  mm kő dimenzió cm kb. kg/db kb. db/fm raklaponként  előállitó  kezésre forintban
   cm   fúgával együtt db  gyár állóság nettó összeg
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W40184 CESFBAR 6x6 Barista   100/5 20 22,0 1,00 15,0 EUR BF LW 2.137/Db

W10256 CESFGTW 6x6 Grafitfehér 100/5 20 22,0 1,00 15,0 EUR BF LW 2.137/Db

W10257 CESFMUM 6x6 Kevert kagyló szín 100/5 20 22,0 1,00 15,0 EUR BF LW 2.137/Db

W40146 CESFSG 6x6 Ezüst szürke 100/5 20 22,0 1,00 15,0 EUR BF LW       2.137/Db

W40187 ESSK6040BAR Barista 59,7/39,7 4 21,0 1,66 32,0 SPAL BF BW 8.865/Db

W40188 ESSK6040GTW Grafitfehér 59,7/39,7 4 21,0 1,66 32,0 SPAL BF BW 8.865/Db

W40189 ESSK6040MUM Kevert kagyló szín 59,7/39,7 4 21,0 1,66 32,0 SPAL BF BW 8.865/Db

W40190 ESSK6040SG  Ezüst szürke 59,7/39,7 4 21,0 1,66 32,0 SPAL BF BW 8.865/Db 

                     

W40186 CILSP6040KW  Kristályfehér 59,7/39,7 4 21,0 1,66 32,0 SPAL BF BW 8.865/Db 
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   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

   Akciós árak
az újságban 2023

CITYLINE  
LAPOK LÀTSZÒ ÉLEKKEL

ESCADO® 2.0
LAPOK LÀTSZÒ ÉLEKKEL

Lapok làtszò élekkel elérhető 2023 májusától.

Lapok làtszò élekkel elérhető 2023 májusától.
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Technikai útmutató
Termékeink természetes alapanyagokból készülnek. Az ebből kö-
vetkező szerkezeti és színkülönbségek kívánatosak és élénkeb-
bé teszik a kövek felületét. Úgy rakja le a köveket, hogy a színek jól 
összekeveredjenek. Az árnyékolt térkövek, valamint valamennyi  
kevert színű termék (pl. a Rialta, a Carma, Escado, a Tegula térkő, 
a Tegula fal, FSZ vagy natúr kőlapok) esetében az egyes kövek 
színárnyalata  jelentősen eltérhet egymástól. Az árnyalt  kövek 
összhatása ezáltal mindig más szín. Ebben az esetben is úgy rakja 
le és helyezze el a köveket, hogy a színek jól összekeveredjenek.  
Vegye figyelembe azt is, hogy a leszállított termékek színe és felü-
lete eltérhet a mintadarabok színétől és felületétől. A legjobb szín-
hatást a mintafelületek adják. Az ábrákon szereplő színek fény- és 
nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valós színektől.
Néha szürke fátyol képződhet a betonkőből készült termékeken. 
Ez az ún. mészkivirágzás műszakilag elkerülhetetlen. Ezek a 
képződmények normál időjárási körülmények között idővel el-
tűnnek. Vegye figyelembe, hogy a kövek színe az időjárásnak, 
szennyeződésnek és a kopásnak köszönhetően az idők folyamán 
megváltozhat. Ugyanez történik a felület szerkezetével is (pl. az ér-
dességgel, a durva szemcsék és az egyes eltérő színű szemcsék 
láthatóságával). A felületi rögzítések elváltozásai (pl. elszínező-
dés stb.) rendszerint erősebbé válnak, ha a beépítési útmutatóban 
megadott minimális lejtési értéket nem tartják be. Különleges 
esetekben a lapokon és köveken néhány mm mélységű finom re-
pedések keletkezhetnek. Ezek feszültség okozta repedések, 
amelyek hirtelen hőmérsékletváltozás, pl. a felforrósodott lapra ill. 
kőre hulló záporeső következtében jönnek létre. Ezek már akár 
10 °C mértékű hőmérsékletkülönbség esetén is létrejönnek és a 
szabadban lerakott kövek esetében nem lehet megakadályozni 
a keletkezésüket. A repedések nem jelentenek minőségromlást. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a B2214 sz. ÖNORM szabvány szerint 
kötött – habarcságyba, habarcsfugázással lerakott – változat az 
egyedi kivitel körébe tartozik. Az ÖNORM az 5.6. pontjában a 
jótállási feltételek szabályozza. A hőmérséklet okozta: „Az olyan 
kötött fugatöltések területén a hőmérséklet okozta, elkerülhetetlen 
repedésekre, amelyek nincsenek hatással a használhatóságra, 
nem vonatkozik a jótállás.” 
Egyes termékek kitűnhetnek a többi közül jelentéktelen méretkü-
lönbségek, kifejezetten egyenes oldaluk, derékszögeik, nagyritkán  
ívük, ferdeségük miatt. Mindazonáltal a gyártási eljárás miatt is 
lehetnek, akár jelentős különbségek is a méretekben, az oldalak 
egyenességében, a derékszögekben, az ívekben és a ferdeségben.  
A különbségek előfordulásuk pillanatában már a mindenkori nor-
mának és irányelvnek számítanak.
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az antik lapok nem felelnek 
meg az ÖNORM B2214 egyenletességre vonatkozó előírásainak. 
Olyan termékek esetében, amelyeket mesterségesen öregítenek 
(pl. Rialta antik), a kő pereme vagy egyenetlen darabok a kőből 
kitörhetnek. Ilyenkor a betonalap részei is láthatóvá válhatnak. A 
lerakás után és használat közben is leválhatnak még darabok a 
kőből. Ez az „antik“ külső kívánatos, helyes lerakás esetén ez 
adja a felület összhatásának báját. Ez nem befolyásolja a felület 
használhatóságát. A big-bag zsákokban szállított termékek között 
teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a gyártás során ke-
letkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint 
amennyi a szállítólevélen szerepel (ingyenes túlteljesítés a törött 
darabok pótlása céljából). A szállításkor látható – a mesterséges  
öregítés során esetleg keletkező porréteg – a normál időjárási  
hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik. Vegye fi-
gyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállított áru antik kinézete 
eltérhet a mintakövek és -felületek kinézetétől (lehet, hogy több, 
lehet, hogy kevesebb kitörött darabot tartalmaz). További, a témá-
val kapcsolatos információkat a www.kovek.hu/antik oldalon talál!
A hóolvasztó szerek térköveken történő használatáról tekintse meg 
a www.kovek.hu/kerdesek oldalon található útmutatásainkat  
is! 
A lapok tisztításához, utó-impregnálásához és ápolásához 
a Rauch vállalat termékeit ajánljuk. Magas nyomású tisztító hasz-
nálata csak megfelelő kiegészítővel (gyengéden forgó kefével, 
szórófejjel vagy hasonlóval) megengedett. Agresszív tisztítógé-
pek és tisztítófejek érdesebbé teszik a felületet. Ennek következ-
tében a lapok gyorsabban koszolódnak, mint korábban.
Az itt szereplő lehetséges falmagasságok ideális körülmények 
közötti irányértékek. Segítségükkel össze tudja hasonlítani, hogy 
a különböző falrendszerek közül melyik használható inkább a 
magas, és melyik inkább az alacsony falakhoz. Az Ön esetében 

szóba kerülhető falmagasságok megállapításához látogasson el 
a www.kovek.hu oldalra, és tekintse meg a kiválasztott terméknek 
a statikai táblázatot is tartalmazó felhasználási útmutatóját, 
vagy kérésére ingyenesen elküldjük Önnek. Kérdés és kétség 
esetén forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz: 06-30-677-
8387. Örömmel segítünk Önnek!
A jól megtervezett és kidolgozott eredmény elérése érdekében ja-
vasoljuk, hogy feltétlenül egy szakembert bízzon meg a munkával.  
A műszaki követelmények fontosabbak, mint a kialakítási  
szempontok!

Árak
Minden felsorolt a 2023.évre vonatkozó gyártelepi irányár 
27% forg. adóval, szállítási költség és kirakodás nélkül. Az 
árak tartalmazzák a megrendelés egyszeri  bedolgozásának és 
összeállításának a költségeit. A falak és kerítések m² szerinti irá-
nyárai nem tartalmaznak speciális elemeket (pl. záróköveket). A 
további árinformációk (szállítási költségek, raklapköltségek, el-
szállítási kedvezmény saját eszközös szállításnál, szállítási idők, 
stb.), valamint aktuális értékesítési és szállítási feltételeink olvas-
hatók. Minden megadott ár és adat kizárólag értékesítési és 
szállítási feltételeinkkel együtt érvényes (lásd még www.ko-
vek.hu)!
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A tévedésekért és nyom-
dai hibákért nem vállalunk felelősséget.

Árak, mú́szaki jellemzó́k

*)

*) Nem vonatkozik a natúr kövekre, Scalinára és a tartozékokra.
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Árak, fuvarozás
Az összes felsorolt ár kizárólag értékesítési és szállítási feltéte-
leinkkel együtt érvényes. A jelen árlista megjelenése hatályon kívül 
helyez minden előzetesen megnevezett árat.
Az árjegyzékben felsorolt árak nem kötelező érvényű, gyártelepi 
irányárak. 2023. április 01.-től minden termékünk ára a növekvő 
energia költségek miatt emelkedik, ennek mértéke 7,35%. A ki-
szállítást mi, illetve az általunk megbízott fuvarozó végzi. A felmerülő 
állásidőket negyedóránként részletezve, 8000 Ft + forg.adó áron 
kiszámlázzuk. Minden egyéb fuvarozási feltétel a kiadványban talál-
ható, itt a 26.oldalon. A négyzetméterárak, valamint a „db/m²” típusú 
adatok mindig a megadott fugák és illesztési rések megtartásával 
lerakott felületre ill. falazatra vonatkoznak. Az objektumra vonatkozó 
statikus számítások elszámolása külön történik.

Szállítási idő / Áru elérhetősége
1. Rendelkezésre állás: Minden KÉK (L) jelölésű termék raktáron 
elérhető. Minden RÓZSASZÍN (B) jelölésű terméket rendelésre gyár-
tunk. Az évadcsúcsok alatt lehetséges, hogy a raktáron levő árut 
is csak szállítási idővel szállíthatjuk. A szállítási idő egyeztetéséért 
kérjük, forduljon ügyféltanácsadójához. A határidő túllépéséből eredő 
szállítási vagy rakodási késedelmek költségét nem vállaljuk át.

Jelmagyarázat / Szimbólumok
1. Terméktulajdonságot jelző szimbólumok
2. Minden  arra irányuló jelöléssel ellátott termék lerakógéppel is 
lerakható. Adott termék első lerakása előtt kérjük, időben egyeztes-
sen lerakógépének gyártójával!
3. Minden tömegre, anyagszükségletre, palettánkénti mennyiségre, 
stb. vonatkozó érték körülbelüli érték. Az alak-, méret-, súlyadatok 
megváltoztatása, a műszaki módosítások, illetve a tévedések és 
nyomdahibák joga fenntartva.

Raklapok, csomagolás
E számlázási összegek nem engedményezhetők.
Az antikolt áruk (általában big-bag zsákos szállítás) kérésre raklapra 
is kiszerelhetők. Kérjük, a költségekről kérdezze ügyfélszolgálatunkat.
A kifogástalan állapotú, újra felhasználható üres raklapokat amor-
tizációs díj levonásával nélkül jóváírjuk, amennyiben azokat egy 
éven belül visszaküldik részünkre, 10 % kezelési díjat számítunk   le, 
amennyiben a Weissenböck gyár szervezi a visszaszállítást. Az üres 
raklapok Weissenböck, Neunkirchen es Bad Fischau gyártóüzembe 
való visszaküldését az ügyfél végzi. Az egyszer használatos rak-
lapokat (50 x 130 cm, ill. 60 x 130 cm) nem számlázzuk ki és nem 
vesszük vissza. 
Megjegyzés a csomagolásra vonatkozó, érvényes rendelethez. 
1993: Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co KG, Nr. 3319.

Rendelések
Minden rendelés gyűjtőszállítmányként is kiszállítható: ekkor a rende-
lést 3 nappal a kiszállítási határidő előtt le kell adni. A szakaszonkénti 
szállítású rendeléseknek a szállítást megelőző legalább 4 munka-
nappal írásban vagy telefonon be kell érkezniük hozzánk. A szállítást 
lehetőleg még aznap elvégezzük, pontos időpont egyeztetése azon-
ban nem lehetséges. Nagyméretű tárgyak rendelésénél legalább a 
szállítást megelőző 2 héttel szállítási tervet kell egyeztetni velünk.

Vegyes szállítmányok
A vegyes szállítmányok az egyeztetett fuvarozási kulcsok szerint 
alapvetően megengedettek. Lásd a fuvarozási feltételeket.

Fizetési feltételek
Adott esetben kedvezményeket a listaárhoz képest biztosítani tudnunk. 
Szállítási, daruzási költségek és vágási költségekből sajnos nem tu-
dunk kedvezményt biztosítani. A számla megfizethető 8 napon belül 
2%-os skonto kedvezménnyel vagy 30 napos határidővel.

Visszáru, reklamáció
Az anyagot felhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy egyezik-e a 
rendelés, ill. a szállítólevél adataival, és minősége megfelelő-e. 
A látható hibák miatti reklamációk a sikeres beépítés után már 

nem érvényesíthetők.
Kizárólag teljes, eredeti csomagolású raklapok és kötegek visszáruz-
hatók, a szállítási költségek, valamint 10% kezelési költség levonása 
ellenében. Fenntartjuk a jogot a kezelési költség megnövelésére, ha 
ezt a visszáru terjedelme és állapota szükségessé teszi. A következő 
előfeltételeknek mindenképpen teljesülniük kell:
1) Értesítés a visszáruról; 2) Beszerzési bizonylat bemutatása; 3) En-
gedélyünk megszerzése. A rendelésre gyártott árut általánosságban 
nem vesszük vissza.

Garancia, technikai tudnivalók
Termékeinket a technika legfrissebb állásának, valamint a vonatko-
zó ÖNORM szabványok előírásainak megfelelően gyártjuk. A térkő 
termékek természetesen rendszeresen gyártófüggetlen minőségi 
vizsga alá esnek. Termékeink természetes anyagokból és adalé-
kokból állnak. Az ebből következő színkülönbségek kívánatosak, 
és élénkebbé teszik a kövek felületét. A térköveket, lapokat és ter-
méskő falköveket ajánlott úgy lerakni, hogy a színek jól egymásba 
vegyüljenek. 
A vízben oldott, és a víz elpárolgása után a betonfelületre lerakódó  
mészből mészkivirágzások keletkeznek. E mészkivirágzások sem-
milyen módon nem rontják a termékek mechanikai minőségi tu-
lajdonságait. Erre nem vállalhatunk garanciát. A termék használati 
értéke nem csökken, mivel egyrészt a normál időjárási hatások (a 
lágy esővíz feloldja a kalcium-karbonátot), másrészt a normál szeny-
nyeződés és a gyártmányok használatból eredő mechanikus igény-
bevételei bizonyos idő elteltével eltüntetik a mészkivirágzásokat.
Azon összekötő kövek, lapok és hasonlók, amelyeket túl szűk il-
lesztéssel raknak le, ill. amelyek alapzata nem kellően teherbíró, 
olyan széligénybevétel alá kerülnek – esetlegesen már a lerázásnál 
–, amelyeket a legjobb minőségű betonok sem bírnak ki. Ennek 
következményeként lepattogzások keletkeznek a széleknél. Az 
ilyen lepattogzások nem a gyártmány, hanem az alapzat, illetve a le-
rakási módszer hiányosságaira utalnak. A szükséges fugaszélesség 
a gyártmánytól függően a kőrendszer, valamint a lerakási útmutató-
inkban közölt adatok szerint alakul.
A sóállóként megjelölt térkőre hóolvasztó szer is kerülhet. Kérjük,  
a térkövezett felületre csak a lerakás után egy évvel juttasson hóol-
vasztó szert, mert a beton térkövezés sóállósága csak ennyi idő 
alatt áll elő teljes mértékben (az anyag öregedésével). Az alkal-
mazott hóolvasztó szer nem lehet a betont megtámadó hatású! 
Az olvasztószerek használata előtt ezért figyelmesen olvassa végig 
azok termékismertetőjét, amely tájékoztatást nyújt az olvasztószer 
lehetséges alkalmazási területeiről és arról, hogy az ártalmas-e a be-
tonra („cementkötésű felületek”). Semmilyen más térkőre nem juthat 
hóolvasztó szer. Az egyéb térköveknél pl. szórókavics használatát 
javasoljuk. Olyan épített felületekre és falakra, amelyeket nem le-
rakási és összeépítési útmutatásaink szerint állítanak elő, semmilyen 
felelősséget nem vállalunk.

CE-megfelelőségű
Kövek amelyek az ezeknek a normáknak ON EN 1338, 
lapok ON EN 1339 megfelelnek.
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Értékesítési és szállítási feltételek 
változtatásokról a felek megállapodásra jutottak.

4.  Fizetés
 A fizetés egyéb megállapodás hiányában az áru átvételekor kész-
pénzben történik. Az elszámolandó árengedményeket és/vagy 
skontókat a raktáron levő áruk értékéből és nem pedig a szál-
lítási és egyéb költségekből vagy szolgáltatásokból nyújtjuk. A 
fizetéseket a mindenkor legrégebben fennálló nyitott követelésekkel 
szemben számoljuk el. A nem megállapodás szerinti fizetésből kelet-
kező kárért a vevő tejes mértékben felel. Fizetési késedelem esetén 
havi 1.2%-os késedelmi kamatot, továbbá felszólítási és beszedési 
költséget számítunk fel.
 A még nem vagy csak részben teljesített megállapodások tekinte-
tében fizetési késedelem vagy a vevő kedvezőtlen vagyoni viszonya 
esetén jogunkban áll a teljesítést póthatáridő kitűzése nélkül megta-
gadni, illetve előrefizetést vagy megfelelő biztosítékot kérni. A vevő 
fizetési késedelme, nem teljesítése vagy hiányos teljesítése esetén 
jogunkban áll belátásunk szerint értesítéssel vagy a nélkül az árut 
a vevő költségére visszaszállítani; a vevő eközben fenntartás nélkül 
köteles az árut részünkre kiszolgáltatni.
 A fizetések közvetlenül minket illetnek, képviselőink és egyéb sze-
mélyek nem jogosultak azok átvételére. Jóváhagyásunk nélkül másutt 
teljesített kifizetések nem tehermentesítik a vevőt. Részletfizetésről 
szóló megállapodás esetén egy határidő be nem tartásakor a határidő 
érvényét veszti, és a kinnlevő számlaösszeg azonnal esedékessé 
válik. Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. 
értelmében fogyasztónak tekintendő, akkor fizetési késedelem mi-
att azonnal esedékessé váló részletfizetés esetén a Ptk. 376. § (2) 
bekezdése alkalmazandó. Amennyiben a felek váltó elfogadásáról 
állapodtak meg, a váltók csak fizetés céljából kerülnek leszámítolásra. 
Ezen túlmenően jogunkban áll az elfogadott váltót esedékessége előtt 
visszaadni, és azonnali készpénzfizetést követelni.

5.  Garancia és kártérítés
 A vevő mindenkor viseli a helytelen megrendelések hátrányos kö-
vetkezményeit. Amennyiben az elszállításról a vevő gondoskodik, hiá-
nyosság esetén azonnal panaszt kell tenni. A Ptk. 383. § (3) és (4) be-
kezdése értelmében a szállítmány a vevőnek vagy az általa megbízott 
személynek való átadáskor kötelező gondossággal megvizsgálandó. 
Abban az esetben, ha az átadáskor a vevő vagy megbízottja nincs 
jelen, az áru hiánytalanul átadottnak tekintendő. A szállítás során 
keletkező esetleges hiányosságokat a vevőnek a rendeltetési helyen 
haladéktalanul meg kell állapítania. A rejtett hiányosságokat megál-
lapításukat követően, minden egyéb felelősség kizárásával írásban 
jelezni kell az eladónak. Későbbi reklamációk érvénytelennek mi-
nősülnek, kivéve, ha a vásárló a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. 
szerinti fogyasztó; ebben az esetben a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. 
Az áru nem használható mindaddig, amíg végleges, egyetértésen 
alapuló írásbeli vagy jogerős magyarázat nem jön létre minden egyéb 
felelősségünk kizárása mellett, és az árut a vevőnek úgy kell tárolnia, 
hogy a károsodás kizárható legyen. A hiányosságok nem jogosíta-
nak a vételár vagy vételárrészlet visszatartására; a megállapodás-
ban nem rögzített biztosíték visszatartása nem megengedett, ha a 
vevő a Fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. értelmében nem minősül 
fogyasztónak.
 Amennyiben a hiánybejelentés szabályos, időben megtörtént és 
jogos, a vevő választása szerint meghatározott határidőn belül javí-
tást (utólagos javítást, a hiányzó részek pótlását), cserét végzünk, 
megfelelő jóváírást teljesítünk, vagy felbontjuk az adásvételi szerző-
dést. Termékeinket minden esetben az általunk elfogadott feldolgozá-
si irányelvekkel, ill. az építészeti technika elismert szabályaival ösz-
szhangban kell feldolgozni. Az említett irányelvek beszerzése a vevő 
kötelessége. Szavatosság jogcímen további igények, amennyiben ez 
nem ütközik kényszerítő érvényű jogszabályba, nem támaszthatók.
 A hőmérséklet-ingadozás és a kilengések miatt elkerülhetetlen a 
hajszálrepedések kialakulása az előre gyártott garázsoknál és egyéb 
előre gyártott elemeknél, így ezek nem jelentenek minőségromlást. 
Ezek a hajszálrepedések nem tekintendők hiányosságnak, így meg-
szüntetésüket sem vállaljuk. A technológia jelenlegi állása szerint 
nem kerülhető el, hogy a betontermékeken mészkivirágzások és 
elszíneződések alakuljanak ki, illetve hogy eltérések lépjenek fel 
a felszíni szerkezetben. Ezért ezek a jelenségek nem tekintendők 
hiányosságnak, így megszüntetésüket sem vállaljuk.
 Kártérítési igények, keletkezési jogcímüktől függetlenül, csak az 
eladó súlyos vétsége (szándékosság, durva gondatlanság) vagy a 
szerződésben rögzített tulajdonságok hiánya esetén érvényesíthe-
tőek. A kártérítési igények amennyiben ez nem ütközik kényszerítő 
érvényű jogszabályba minden esetben kizárólag a kármegszüntetést 
foglalhatják magukban, további igényeket (mint pl. járulékos károk 
vagy az elmaradt haszon megtérítését) nem. 
 Minden kártérítési igény a kárveszély átszállását követő 6 hó-

1. Kötelezettség
 Minden ajánlatunkra és szállításunkra az alábbi értékesítési és 
szállítási feltételek irányadóak, amelyek a vevő megrendelésével, 
illetve az adásvétel létrejöttével teljes tartalmukban elfogadottnak te-
kintendők, és ezzel mind a vevőre, mind ránk nézve kötelező erővel 
bírnak. Vevőink beszerzési feltételei nem érvényesek a velünk kötött 
ügyletekre, még akkor sem, ha nem mondunk kifejezetten ellent 
Önöknek. Amennyiben jelen értékesítési és szállítási feltételek egy 
része valamilyen okból érvényét vesztené, ez nem érinti a többi 
rendelkezés, valamint a szerződés érvényességét. A megbízás, az 
adásvétel, illetve feltételeink kiegészítéseinek, módosításainak és 
azok kiegészítő megállapodásainak érvényességéhez írásbeli jóvá-
hagyásunk szükséges. Ez a szabály nem alkalmazandó a Fogyasztó-
védelmi törvény és a Ptk. szerinti fogyasztókra. Fenntartjuk magunk-
nak a formai, méret- és súlybeli és konstrukciós változtatások jogát, 
mégpedig olyan mértékben, amennyiben az a fogyasztótól ésszerűen 
elvárható.
 A nálunk, illetve képviselőinknél benyújtott megrendelések a vevő-
re nézve kötelezőek. E megrendeléseket akkor tekintjük elfogadott-
nak, ha azt a megrendelés kézhezvételétől számított 4 héten belül 
nem utasítjuk vissza.
 A megbízások elfogadásakor azt feltételezzük, hogy a vevő hitel-
képes! Amennyiben a megbízás elfogadását követően kétségessé 
válik a vevő hitelképessége, úgy ez feljogosít bennünket a szerződés-
től való elállásra és arra, hogy azonnali készpénzfizetésre szólítsuk fel 
a vevőt.

2. Ajánlatok, szállítás, vis maior és a teljesítést akadályozó  
 körülmények
 Ajánlatainkat kötelezettség nélkül tesszük meg, így fenntartjuk 
magunknak az időközi eladás jogát. Az ajánlatban megadott szállítási 
határidő csak a megrendelés kézhezvételét és amennyiben a meg-
rendelés teljesítéséhez elengedhetetlen az összes szükséges keres-
kedelmi és műszaki adat átvételét követően lép érvénybe. Amennyi-
ben a megrendelés visszaigazolását három napon belül nem utasítjuk 
vissza, akkor az az ügyfél által elfogadottnak tekintendő. Alapvetően 
raktárról, fuvareszközre rakodva, vámfizetés nélkül szállítunk. A külön 
megállapodásoktól eltekintve nem vállalunk szállítási kötelezettséget. 
Az áru raktárnál, illetve a szállító gyáregységnél történő átvételét 
követően csupán a jelen szállítási feltételek 6. pontjában foglaltak 
szerint vállalunk felelősséget. Fenntartjuk magunknak a szállítási mód 
megválasztásának jogát. A megállapított szállítási határidő betartásá-
nak előfeltétele, hogy a munkafolyamatokat ne zavarja meg semmi, 
és ne gördüljenek akadályok az árutovábbítási lehetőségek útjába. 
Vis maior esetén a szállítási határidő e körülmény időtartamával 
meghosszabbodik. Beszerzési forrásaink teljes vagy részleges meg-
szűnése esetén nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a szerződés 
tárgyát képező áru tekintetében idegen beszerzési forrásból töltsük fel 
a készleteket. Amennyiben szokásos kereskedelmi gyakorlatunkkal 
ellentétben kivételes esetekben az áru továbbítását is vállaljuk, akkor 
ezt biztosítás nélkül, kizárólag az Ön számlájára és kockázatára vé-
gezzük el. Az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költség (pl. az ipari 
vasúton történő szállítás költsége is) Önt terheli. 
 Ingyenes házhozszállításnál az ár nem tartalmazza a lerakodás 
költségét; további feltétel, hogy a bekötőutakra rá lehessen hajtani 
pótkocsis teherautóval, és az építkezésen meg lehessen fordulni vele. 
A közlekedésre nem alkalmas megközelítési útvonalak miatt felme-
rülő összes többletköltség és kár a vevőt terheli, és ő felel a forgalmi 
akadályokból adódó késedelmes lerakodásért is. Építési területre 10 
tonnányi mennyiség felett szállítunk.
 A lehívásra rendelt árukat legkésőbb a megrendelés időpontjá-
tól számított fél éven belül át kell venni. E határidő illetve kivéte-
les esetekben egy másik, írásban rögzített rövidebb vagy hosszabb 
határidő lejártát követően jogunkban áll a jelen szállítási feltételek 
11. pontjában rögzítettek szerint eljárni. Az egyes lehívásokat azok 
elszállítása vagy kézbesítése előtt legalább 3 munkanappal írásban 
be kell jelenteni vállalatunknál. Nem áll módunkban elismerni azon 
áruk késedelmes szállítása miatti kártérítési követeléseket, amelyek 
rendelkezésre állását egy meghatározott időpontban nem igazoltuk 
vissza írásban.

3.  Árak
 Szállításaink alapjául a mindenkori érvényes árlistánk árjegy-
zése szolgál, azonban árváltozások esetén fenntartjuk magunk-
nak a jogot, hogy kifejezetten a szállítás napján érvényes árat 
számítsuk fel. Valamennyi ajánlatra, megbízásra, megbízás-vissza-
igazolásra stb. az egységár, nem pedig a teljes ár az irányadó; ez 
különösen érvényes az átvett vagy megrendelt mennyiség módosí-
tására, még az átalánydíjas megbízások esetében is. Amennyiben 
a szerződéskötés és a szállítás között két hónapon belül módosulna 
az árlistánk, úgy ezek a változások csak akkor érintik a Fogyasztó-
védelmi törvény és a Ptk. szerinti fogyasztót, ha az ilyen lehetséges 
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Értékesítési és szállítási feltételek 
si kötelezettségének eleget tesz jogosult a továbbértékesítésből ránk 
engedményezett követeléseket beszedni; nem rendelkezhet azonban 
ilyen követelésekkel engedményezés által. Köteles a vevőjét felszó-
lítani, hogy adjon tájékoztatást az engedményezésről, és kérésünkre 
adja át a beszedéshez szükséges információkat és okmányokat. A 
jobb elkülöníthetőség érdekében a szállítások elkülönített számlán 
továbbítandók. E rendelkezés figyelmen kívül hagyása nem szünteti 
meg a tulajdonjog-fenntartást.
 Felszólításunkra a vevő köteles a tulajdonunkban levő áru felmé-
rése céljából belépést engedélyezni raktárába vagy más helyiségébe, 
a tulajdont képező árut elkülönítetten tárolni, megjelölni és kiadni. Ha-
sonlóképpen köteles a vevő követeléseink és jogaink megállapítása 
céljából könyveibe és irataiba betekintést biztosítani.

8. Àru rögzítése, csomagolás, raklapbetét, visszáru
 Az áru kifogástalan rögzitese az árut elszállitó partner feladata. 
 Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az áru gyárból törté-
nő átvétele és elszállítása esetén a törvényi előírások, elsősorban 
a KFG 101. ff § szerint a szállítmányozó, valamint megbízásából a 
gépkocsivezető viseli a kizárólagos felelősséget a szakszerű rakodá-
sért és rakománybiztosításért, mivel a gyár nem rendelkezik illetékes 
személlyel a rakodáshoz.
 A gépkocsivezető rakományhoz kapcsolódó feladatai elsősorban 
a tengelyterhelések és összsúlyok, valamint a rakodási magasság, 
szélesség és hosszúság betartása, ill. annak biztosítása, hogy a rako-
mányt, valamint annak egyenkénti részeit is úgy tárolják, ill. megfelelő 
eszközökkel úgy biztosítsák, hogy az kibírja a normál közlekedési 
üzemben fellépő erőket, a jármű üzembiztonságát ne rontsa, és senkit 
ne veszélyeztessen. A szállításhoz megfelelően előkészített árunak a 
kanyarokban és vészfékezéskor fellépő erőket is el kell viselnie.
 A csomagolást és az egyszer használatos raklapokat elszámoljuk, 
és nem vesszük vissza. Az áruval együtt szállított big bag zsákokat, 
gyári raklapokat, többször használatos raklapokat, raklapvillákat, ra-
kodó fákat stb. felszámoljuk. Amennyiben a vevő saját költségére 
négy héten belül sérülésmentesen és megtisztítva visszaküldi 
raktárunkba az említett elemeket, akkor az adott időpontig kiszál-
lított mennyiségnek megfelelően jóváírjuk számára a kifizetett 
betétet. Amennyiben az odaszállított raklapokat, big bag zsákokat 
stb. a vevő nem szolgáltatja vissza határidő szerint, akkor nem írjuk 
jóvá a betétet, és a mindenkori érvényes díjtételeinknek megfelelőn 
mindenképpen kölcsönzési díjat számítunk fel neki. A raklapok, big 
bag zsákokat stb. nem rendeltetésszerű használata esetén a betétet 
nem írjuk jóvá.
 A visszárut csak akkor térítjük meg, ha a vevő azt egész, 
megbontatlan raklapokban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza 
raktárunknak. Kezelési költségként az áru értékének 10%-át szá-
mítjuk fel. Amennyiben mi szállítjuk vissza a visszárut, a kezelési 
költség mellett szállítási költséget is felszámítunk.

9. Stornó és késedelmes átvétel
 A vevő indokolatlan visszalépése esetén a felek 20%-os stornó-
díjat állapítanak meg. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felszólít-
suk a vevőt a teljesítésre. Késedelmes átvétel, illetve a vevő egyéb 
kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén jogunkban áll az 
adásvételt póthatáridő kitűzése nélkül törölni. A késedelem kezdetétől 
számítva raktárdíjat kell fizetni.

10. Teljesítés helye és az illetékes bíróság székhelye
 A teljesítés helye a szállító székhelye. A felek megállapodnak 
a szállító székhelye szerint illetékes bíróság illetékességében. Az 
értékesítési és szállítási feltételekkel kapcsolatosan a magyar jog 
irányadó.

11. Fogyasztói ügyletek
 Amennyiben jelen értékesítési és szállítási feltételek rendelkezé-
sei nincsenek összhangban a Fogyasztóvédelmi törvény vagy a Ptk. 
kényszerítő érvényű rendelkezéseivel, akkor helyettük a Fogyasztó-
védelmi törvény és a Ptk. e célból előírt és értelemszerűen alkalma-
zandó rendelkezéseit kell alkalmazni.

napon belül érvényét veszti, kivéve, ha a vevő a Fogyasztóvédelmi 
törvény és a Ptk. szerinti fogyasztó; ebben az esetben a szavatos-
sági igények elévülési ideje két év. Kifejezett írásos hozzájárulásunk 
hiányában a kártérítési igények a vevő kárról vagy a károkozóról 
való tudomásszerzését követő 5 éven belül évülnek el. Indokolatlan 
hiánybejelentés esetén a hiány kezelésével és felülvizsgálatával kap-
csolatos összes kiadást és költséget a vevő téríti meg. 
 Valamennyi, katalógusban, műszaki szaklapban, prospektusban 
vagy ábrán megjelenő mérték, illetve súly- és minőségi adat a minták-
hoz és próbadarabokhoz hasonlóan mindenkori átlagtermelésünk irá-
nyértékei. A vevők rendelkezésére bocsátott műszaki rajzok, tervek, 
mennyiségi kivonatok, nyersanyagigény-meghatározások nem jelen-
tenek kötelezettséget. Mindezek tulajdonunkat képezik, írásos külön 
megállapodásokat kivéve nem bocsáthatóak harmadik fél rendelke-
zésére. A feldolgozási útmutatásokra és egyéb tanácsadási szolgál-
tatásokra stb. történjen az bármilyen jogalapon csak akkor vállalunk 
felelősséget, ha ezt az útmutatást egy meghatározott, számunkra 
minden részletében ismert építési terv tekintetében kötelező érvény-
nyel, írásban adtuk. A vevő minden esetben köteles a termékleírások, 
valamint áruink tulajdonságainak és konkrét felhasználási céljának 
figyelembevételével felülvizsgálni iránymutatásainkat, és kétség ese-
tén szakemberhez fordulni.
 Hiányos vagy törött árukat a vevő köteles az adott mennyiség 2%-
áig eltűrni, adott esetben akkor is, ha többletmennyiséget rakodnak 
be. Nagyobb mennyiségű hiányos vagy törött áru érvényesítéséhez 
egy szállító által benyújtandó igazolás szükséges. A vevő lemond a 
különleges visszkereseti igények érvényesítéséről (Ptk. 311. § (1) és 
(2) bekezdés). Ettől írásos megállapodás alapján csak akkor lehet 
eltérni, ha a vevő garanciális kötelezettségének teljesítésétől szá-
mított 2 hónapon belül a felek megállapodnak az igény bíróság előtti 
érvényesítésében.

6. Termékfelelősség
 A szerződő féllel szemben a törvényben meghatározott mérté-
ken túl nem vállalunk felelősséget a termékfelelősséggel kapcsolatos 
esetekből származó vagyoni károkért. A vevő kötelessége, hogy a 
károk elkerülése, illetve csökkentése érdekében jótállási ügyekben 
közreműködjön. Ennek értelmében köteles saját észrevételeit, vala-
mint a vevőjének a termék jótállási okaira visszavezethető észrevé-
teleit és bejelentéseit haladéktalanul tudtunkra adni. Amennyiben a 
termék visszaszállítása mellett döntünk, a vevő kötelezettséget vállal 
arra, hogy az általunk megnevezett termékek értékesítését azonnal 
felfüggeszti, és közreműködik a visszahozott áru cseréjében. A visz-
szahozott árut a lehető leggyorsabban lehetőleg azonos értékű árura 
cseréljük. A vevő e csereakciók kapcsán nem támaszthat követelést. 
 A termékfelelősségről szóló törvény szerinti kártérítési kötelezett-
ségen kívül egyéb törvényi előírások csak akkor alkalmazandók, ha 
szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható. Ebben az 
esetben garanciánk feltétele, hogy a vevő, illetve annak mindenkori 
ügyfele betartsa valamennyi figyelmeztető utasítást, valamint a hasz-
nálati és egyéb termékútmutatókat stb. A vevő kötelessége továbbá, 
hogy lehetőleg írásban teljes körűen tájékoztassa a végfelhasználót a 
figyelmeztető utasítások és egyéb útmutatók aktuális változatáról.

7. Tulajdonjog-fenntartás
 Az áru mindaddig tulajdonunkat képezi, amíg a követelés kelet-
kezésének jogcímétől függetlenül a vevő valamennyi követelésünket 
maradéktalanul ki nem egyenlíti, ideértve valamennyi járulékos költ-
séget, valamint a csekk- és váltókötelezettségek lejáratát is. A fent 
megnevezett követelések fedezetéül a vevő harmadik féllel szemben 
fennálló követeléseit ránk engedményezi, amennyiben ezek a köve-
telések az áru továbbértékesítéséből vagy -feldolgozásából származ-
nak. 
 A vevő kötelessége, hogy a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut az 
értékcsökkenéstől megóvja, és saját költségére tűzkár és betöréses 
lopás ellen megfelelően biztosítsa. A vevő továbbá az áru felett csak 
a rendes üzleti forgalomban jogosult rendelkezni, azt nem zálogosít-
hatja el, és biztosítékként sem vonhatja be. A vevőnek haladéktalanul 
értesítenie kell bennünket az elzálogosításról vagy egyéb károsodás-
ról.
 Továbbértékesítés, ill. feldolgozás esetén a tulajdonjog-fenntartás 
kiterjed az így szerzett, vagyoni értéket képviselő előnyre is, független 
attól, hogy ténylegesen indokolt-e részünkre átengedni a követelést. 
Fizetésképtelenség esetén tulajdonjog-fenntartásunk érvényesítésé-
hez nincs szükség előzetes elállási nyilatkozatra.
 Mindaddig, amíg a tulajdonjog-fenntartás érvényben van, a fenn-
tartott áru megmunkálása, illetve feldolgozása javunkra történik. 
Minket illet az így létrejött termék tulajdon- vagy társtulajdonjoga. 
A fenntartott termék beépítése vagy vegyítése esetén az újonnan 
létrehozott dolog társtulajdonosának minősülünk annak arányában, 
ahogy a fenntartott áru értéke a beépítés vagy vegyítés időpontjában 
a másik dolog értékéhez aránylik. A vevő azonban amennyiben fizeté-
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„Kövek a természetnek” katalógus
Kérje a Weissenböck nagyméretű, Akció 2023 kata-
lógusát! E kiadványban számos színes alkalmazási 
példát találhat a megnyerő külsejű felület-kialakításra 
magán- és nyilvános területeken, kertekben, udvaro-
kon, teraszokon, illetve utak, terek ökológiai talajerősí-
téseként egyaránt. A katalógus ezen kívül tartalmazza 
a Weissenböck ismert „épített falait“ is, amelyekkel 
a rézsűk, támfalak és zajvédő falak virágzó kertekké 
tehetők.

Mintakészlet
A viszonteladók kérésre kaphatnak mintaállványokat  
térkőrendszereinkről, valamint mintaraklapokat „Épített 
falak” és „Lépcsőmegoldások” termékprogramunkról.

Logók, címerek, betűk és lapok  
kivágása
Ha Ön kéri, akkor a térköveket és a lapokat már az 
üzemben méretre vágjuk. Mutassa meg elképzeléseit 
– mi szívesen tanácsot és díjmentes árajánlatot adunk.

Színek, felületek, élek kívánság szerint
Önnek lágyan lekerekített szélű, elefántcsont színű 
Carma lapokra vagy barna Rialta térkőre van szüksé-
ge? Tájékoztasson bennünket kívánságáról – mi elle-
nőrizzük, hogy lehetséges-e a legyártása, és díjmentes 
árajánlatot adunk. Ügyfélszolgálatunk szíves rendelke-
zésére áll a 06-30-677-8387 telefonszámon.

Mintakövek rendelése
A térkövekről és lapokról kérésre, a csomagolási és a 
portóköltség megtérítése ellenében 10 kg tömegig min-
tákat szállítunk házhoz Önnek. A költségekről kérdezze 
ügyféltanácsadóját. Vásárlás esetén e költségeket visz-
szatérítjük Önnek.

Szakmai vásárok, kiállítások
A Weissenböck legkeresettebb termékei a következő 
vásárokon és kiállításokon tekinthetők meg: 
Construma, Budapest

Rendelésnél kérjük,  
vegye figyelembe a következőket 

1. A tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy  
 megrendeléseiket írásban az  
 office@weissenbock.hu címre küldjék el. 

2. Tüntesse fel a megrendelő pontos nevét,  
 címét és kapcsolattartóját

3. Adja meg a termék pontos megnevezését és  
 mennyiségét

4. Adja meg a pontos szállítási címet  
 (irányítószám, város, utca)

5. Adja meg az építés helyének pontos leírását: 
 • a jellegzetes pontokat, pl. templomokat, iskolákat,  
  vendégházakat, stb 
 • Adja meg az építési hely járműves megközelíthe- 
  tőségét, pl. csak szóló tehergépkocsi, híd, darus  
  rakodás, stb.

6. Szállítási határidő - időben rendelje meg: 
 • A kis és minimális mennyiségeket 1 héten belül  
  szállítjuk. Határidős szállítás 10 tonnától  
  lehetséges. 
 • Kérjük, adja meg az áruátvevőt 
 • Egyéb információkért

7.  Átvétel és elszállítás saját eszközzel: 
 • Egész raklapokban: 
  nyitvatartási időben bármikor 
 • Műszaki átvételt igénylő áru esetén: 
 - rendelés 12 óráig - átvétel a következő napon  
  lehetséges; 
 - rendelés 12 órától - átvétel a következő utáni  
  napon lehetséges; 
 - A határidős szállításokat min. 3 nappal előre  
  egyeztetni kell.

Az időben előrendelt beszerzéseket vagy teljes rakla-
pokat átvevő gépkocsivezetőket az előrendelés nélküli 
beszerzéseket átvenni szándékozók előtt szolgáljuk 
ki!

Szerviz, információ
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Raklap Típus  
BBP = Big Bag zsák és gyári raklap együttesen  
BWN, CPAL, = Gyári raklap 
EUR = Euro raklap, szabvány 

Szükséglet 
 Amennyiben nincs különleges kiírás, akkor a 

fúgatávolságot 5 mm-rel kell számolni

Előállitó gyár 
NK = Neunkirchen 
BF = Bad Fischau 
GD = Gerasdorf

Öko kő - kovek.hu/okö -kövek 
Növényzettel és és jó vízelvezető tulajdonsággal az esőviz  
gyorsan elfolyik. A beszívárgás a felületen nagyon csekély, így a 
klíma védelemet is segíti. 

Egységes design 2 oldalon 
A hátsó és első oldalak azonos design felületet mutatnak,dA kő 
szabadon álló fal és kerítés épításhaz ajánlott.

Egységes design 4 illetve több oldalon keresztül 
A kő, amelynek mind a négy oldala azonos felületet biztosít  
vielfältige Design, amely sok megjelenítési lehetőséget biztosít a 
felhasználásnál.

A föld a kanálban marad garancia kovek.hu/törpekanál 
A benövényezett Bösung kő garantálja, hogy nem folyik ki föld 
nem szükséges föld rátöltés, így az épített fal alsó része is tiszta marad.

Csekély meglazulás lehetséges kovek.hu/ meglazulás 
A valószínűsége az elmozdulásnak és mészkő kivirágzásnak 
csekély. Még hatékonyabb kombináció alacsony mésztartalmú 
habarccsal és ragasztóval.

Ùjra hasznosítható betontermék 
A térkövek 30% arányban a magbeton rétegben nagyob szemc-
séket is tartalmaznak. A gyártási körülményeknél melléktermékek   
is készülnek, amelyek kerülnek kiadásra.

ÖNORM megfelelő termék 
A térkövek megfelelnek a ÖNORM B3258 előírásnak, 3,6 Mpa 
felső réteg nyomásra és 0,5 Mpa oldal nyomásra teljesen ellnállóak.

Weissenböck projekt program kovek.hu/ projekt 
A kövek és lapok 30 színben és 50 formában jelennek meg, 
eltérő vastagság lehet a felső rétegek esetén.

CE jelzéssel 
A minimális előírási követelménynek természetesen megfelel 
ÖNORM EN 1338 és EN 1340 előírásokank megfelel.

Géppel rakhatóság 
A termék egy térkő lerakó géppel lerakható

Terméktanácsadás: 
Horváth Tamás 
Területvezető Magyarország 
Telefon: 06-30-677-8387  
E-mail: office@weissenboeck.hu 
  tamas.horvath@weissenboeck.hu

Weissenböck garancia - kovek.hu/minőségigarancia 
A Weissenböck gyár garantálja, hogy a megjelölt termékek az 
előírt minőségi előírásoknak megfelelnek.
Gyalogosan járható 
Térkő, lapok, és kövek,amely csak gyalogos forgalomra  
engedettek.

Személyautóval terhelhető 
Térkövek, lapok amelyek személyautóval is terhelhetők. 
Feltétele a beépítésnek az ÖNORM és RVS figyelembe vétele.

Teherautóval terhelhető 
Térkövek, lapok amelyek teherautóval is terhelhetők. 
Feltétele a beépítésnek az ÖNORM és RVS figyelembe vétele.

Fagyálló 
A kövek fagyállóak, nem ellenálló szórósóval szemben.

A felső rétege fagy és sóálló 
A felsőréteg bevizsgált a CE/ÖNORM szerint, 28 fagyás és  
olvadás nap 3% szórósóval szabad csak szórni.

Minden oldala fagy és sóálló a terméknek - steine.at/rundum-ft 
A kő sértetlen marad, amennyiben a követ szórósó éri. Feltétele a  
jégoldónak a cement kötésű felső felület.

Tömör felső réteg - kovek.hu/tisztaságielőírás 
Agyagos kvarchomokot tartalmaz a kopóréteg, ragyogó felső 
réteg, amely szép színt és barátságos színt biztosít.

Az elkopás mértéke csekély, 90 % -a megmarad a kőnek 
kovek.hu/kopás 28 fagyás és olvadás nap után a a kövő több mint 
90 % megmarad, a veszteség kevesebb mint az ÖNORM megen-
ged, szebb felület marad, és jobban tisztítható.

25% kal nagyobb szilárdság és terhelhetőség kovek.hu/szilárdság 
Magasabb terhelhetőség ad (25%-kal több mint az ÖNORM előír) 
hosszabb tartósság.

17% kevesebb lekopás kovek.hu/ kevesebb lekopás 
Nagyobb ellenállás a mechanikai ellenállás ellen, (17 % kevesebb  
lekopás mint az ÖNORM előír) a kő tovább marad szép.

Kötésrendszer Safelock R kovek.hu/safelock 
A térkövek távtartói biztosítják a legjobb fúgázási technika lehető-
ségét - teljes kötésrenszer ami elmozdulád gátlóval biztosított

Impregnálás a takarításnak ellenáll kovek.hu/ gyorsan tisztítás 
A beágyazódása a piszokank és víznek a felső rétegbe kisebb 
lesz. Az ellenállása a lapoknak nagy, így könnyű takarítani.

Magas felsőréteg tömörség kovek.hu/hidrofób 
A magas felsőréteg tömörségnek köszönhetően a kövek keve-
sebb piszkot és vizet vesznek fel, így tovább is marad tiszta a felület.

Természetes kő, csekély vízfelvevő tulajdonsággal 
Kevesebb víz és piszok kerül be természetes kőbe, így az tovább 
marad szép és ápolt felület.

MV

Rendelkezésre állóság  
LW = Raktáron lévő áru 
BW = Megrendelésre van
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www.kovek.hu

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


