
2018-as újdonságok 
és akciók 

www.kovek.hu

Az információkat a  
Weissenböck garanciáról  

a www.kovek.hu  
oldalon találja

AKCIÓ!
Via Capo mikrofózolt  

gránitszürke árnyalt  

7.207 Ft/m² helyett

csak 5.550 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig



Hüttenbrett 

•	Nagyformátumú,	fa	hatású	járólap	
121,2x39,5	cm	méretben,	csak	 
4,3	cm	vastag

•	 Teraszokra,	télikertekbe,	erkélyekre,	
lépcsőlapnak	egyaránt	alkalmas

•	Pala	mentes
•	Nem	éghető	anyagból	készült	
•	 Illatmentes	anyag,	nem	nedvesség	
érzékeny

•	 Formatartó	anyag	és	felület,	egyálta-
lán nem deformálódik

•	Mélyimpregnálással	készült
•	 30	órán	belül	garantáltan	eltüntethe-
tők	az	olaj	és	zsír	foltok

•	Kötésben	és	kötés	nélkül	is	lerakhat-
juk mint járófelületet

•	 Színe:	Umbra

Umbra

Arenito 

•	Nagyméretű	lap	121,2x39,5	cm,	 
csak	4,3	cm	vastag	

•	 A	felülete	rétegelt	pala	hatású
•	Kellemes	hőmérsékletű	a	lábnak	 
még	kánikulában	is

•	 Teljesen	bőrbarát	a	lap	felülete	és	 
a	szegélye

•	Délies	hatású	és	hangulatú	járólap
•	Mélyimpregnálással
•	 30	órán	belül	garantáltan	eltüntethe-
tők	az	olaj	és	zsír	foltok

•	Szin:	Ezüstszürke,	gabonasárga

Gabonasárga

Plano 

•	Nagyformátumú	lapok,	 
121,2x39,5	cm,	csak	4,3	cm	vastag

•	 Időtlen,	mindig	elegáns	forma
•	 Tökéletesen	illik	a	jelen	építészeti	
stílusához

•	Sik	felületű,	könnyen	lefolyik	róla	 
a	víz,	tisztítása	könnyű

•	Mély	impregnált
•	 30	órán	belül	garantáltan	eltüntet-
hetők	az	olaj	és	zsír	foltok	

•	 Színe:	Ezüstszürke

Ezüstszürke	

AKCIÓ!
Hüttenbrett  

nagyform
átumú	 

9.245	Ft/
db	helyet

t

csak 7.912 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Plano  

nagymére
tű	lap	 

9.245	Ft/
db	helyet

t

csak 7.912 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Arenito	nagym

éretű	lap	

minden	s
zínben	 

9.245	Ft/
db	helyet

t

csak 7.912 Ft/db *) 

2018.11.30-ig
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Kagylómész	IBS	

3*)	 Az	akció	2018.04.01-től		2018	.11.30-ig	érvényes.	A	megadott	árak	nem	kötelező	jellegű,	ajánlott	ÁFÁ-s	irányárak.	Az	árak	a	kiszállítást	és	a	lerakodást	nem	tartalmazzák.	Az	esetleges	 
	 szállítási	költségeket,	a	raklapok	visszaszállítási	költségeit	stb.	egyeztesse	építőanyag	kereskedőjével.	Információkat	a	terméktulajdonságokról,	méretekről	stb.	a	www.kovek.hu	oldalon	talál.

Riemchen  
térkő 

•	Riemchen	térkő	20,5x6,5x	8	cm	 
méretben

•	A	szabálytalanul	letört	élek	adnak	
neki rusztikus hatást

•	Minden	oldala	fagy	és	sóálló
•	 Teherautóval	is	terhelhető
•	Weissenböck	minőségi	garanciával	
•	 Különböző	lerakási	lehetőségei	a	be-
járatok	és	utak	egyedi	és	különleges	
hatását	éri	el

•	 A	rusztikális	felület	egy	mediterrán	és	
antik	hatást	ad	a	térkőnek

•	Színek:	Kagylómész	iBS,	és	gránit- 
szürke árnyalt

Gránitszürke árnyalt

Scalina®	Baco  
•	 Teraszlapok	magas	minőségű	 
	 természetes	anyagokból	(Quarz,	 
	 márvány,	bazalt)
•	 Természetes,	matt,	kőhatású	felület
•	 Teljesen	viztaszító	a	felülete
•	A	felülete	finoman	kidolgozott
•	 Formák:	60x40	cm	és	80x40	cm	
•	 Lapvastagság:	4	cm	
•	Színek:	Gyöngy,	világosszürke,	 
	 szürke,	antracit,	bazaltszürke,	 
 világosbarna

Szürke

Arena® antik 

•	 Különböző,természetes	formák	egy	
teljes	összhangú	felület	kialakításhoz

•	Véletlenszerűen	letört	élek,	egy	ter-
mészetes	hatás	eléréséért

•	 Az	esőviz	gyorsan	eltűnik	fúgák	kö-
zött

•	 A	lerakás	egyenesen,	de	nem	szabá-
lyosan	is	elvégezhető

•	Minden	felülete	fagy	és	sóálló	
•	 Teherautóval	is	terhelhető	
•	 Terhelésnek	nagyon	ellenálló	felület	
•	Minőségi	garanciával	
•	 Színek:	Kagylómész,	szürke	árnyalt,	
kagylómész	szín	IBS	

AKCIÓ!
Riemche

n	térkő	 

minden	s
zínben	 

11.365	Ft
/m²	helye

tt

csak 7.372 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Scalina	B

aco  

minden	s
zínben	 

18.439	F
t/m²	helye

tt

csak 15.784 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Arena antik  

minden	s
zínben	 

11.365	Ft
/m²	helye

tt

csak 7.372 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig
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Törpekanál® 
•	Méret:	30x27x18,5	cm
•	 Színek:	Szürke,	földbarna,	napsárga,	
kagylómész,	jávabarna

•	 Felhasználás	szükséglet:	kb.	17	db/m²
•	 Támfal	kialakításhoz	utak,	házbejá-
ratok,	teraszok	esetén.	Igy	Ön	teret	
nyer	több	parkolóhely	és	grillezőhely	
kialakításhoz.

•	 A	föld	a	kőben	marad	GARANCIA	a	
tartósan	szép	falakért

•	 Ideális	a	növényeknek,	akárcsak	egy	
virágcserép	(virágföld	és	vízelvezető	
nyílás)	

•	Mindössze	11	kg-jával	Ausztria	leg-
könnyebb törpekanálköve - ideális a 
hobbi	kertépítőknek

•	 A	természetes	hatású	lekerekített	
kövek	megakadályozzák,	hogy	a	 
csapadék	kimossa	a	földet

Rialta® Grosso 
natúr	Top	2+ 

•	 Színek:	Kagylómész	színű,	 
gránitszürke árnyalt

•	 Kőméretek:12,0-24,9x18,7x7,5	cm	
•	Modern	egyenes	vonalú	térkősor
•	 A	csekély	fugaaránynak	köszönhető-
en	kényelmesen	lehet	rajta	járni,	és	
könnyen gördülnek rajta a kerekek

•	Minden	irányból	fagy-	és	sóálló
•	 Az	5	cm-es	magasságnak	köszönhe-
tően	egyszerű	lerakni,	és	személy-
gépkocsival	is	rá	lehet	hajtani

•	 Hosszú	élettartamú,	víztaszító	kvarc-
kő	felület

•	30	év	utánvásárlási	garancia

Gránitszürke árnyalt

Jáva barna

Kagylómész	színű

Napsárga

AKCIÓ!
Rialta	Gr

osso	natú
r	 

Top	2
+	minden	s

zínben	 

7.719	Ft/
m²	helyet

t

csak 5.767 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Törpekan

ál	 

minden	s
zínben	 

1.345	Ft/
db	helyet

t

csak 1.059 Ft/db *) 

2018.11.30-ig



5

Kagylómész	színű

Rialta® Grande 
antik	Top	2+

•	Méret:	9,8-25x7,5-19,5x5	cm	
•	 Színek:	Szürke	árnyalt,	kagylómész,	
tejeskávé,	jávabarna

•	Antik	térkősor	három	sávszélességben
•	A	tört	élek	természetes	vonalvezetésű	
fugák	kialakítását	teszik	lehetővé

•	 Az	5	cm-es	magasságnak	köszönhető-
en	egyszerű	lerakni,	és	személygépko-
csival is rá lehet hajtani

•	 Személyautóval	terhelhető
•	Minden	irányból	fagy-	és	sóálló

Kagylómész	színű Szavanna

Tejeskávé

Rialta® antik  
Top	2+ 

•	 Kőméret:	9,8-19,8x15,6x5	cm
•	 Szín:	Szürke	árnyalt	kagylómész,	
tejeskávé,	homokkő,	patinazöld,	
kobaldkék,	arany	márvány,	jáva	barna,	
szavanna,	gránitszürke	árnyalt	 
toskanavörös

•	 A	tört	élek	természetes	vonalvezetésű	
fugák	kialakítását	teszik	lehetővé

•	Minden	irányból	fagy-	és	sóálló
•	 Az	5	cm-es	magasságnak	köszönhető-
en	könnyen	lerakható,	és	személygép-
kocsival is rá lehet hajtani

•	 Hosszú	élettartamú	és	víztaszító	
Kvarckő	felület

•	30	év	utánvásárlási	garancia

*)	 Az	akció	2018.04.01-től		2018	.11.30-ig	érvényes.	A	megadott	árak	nem	kötelező	jellegű,	ajánlott	ÁFÁ-s	irányárak.	Az	árak	a	kiszállítást	és	a	lerakodást	nem	tartalmazzák.	Az	esetleges	 
	 szállítási	költségeket,	a	raklapok	visszaszállítási	költségeit	stb.	egyeztesse	építőanyag	kereskedőjével.	Információkat	a	terméktulajdonságokról,	méretekről	stb.	a	www.kovek.hu	oldalon	talál.

AKCIÓ!
Rialta	an

tik	Top	2
+  

minden	s
zínben	 

9.355	Ft/
m²	helyet

t

csak 6.290 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Rialta Grande antik  

Top	2
+	minden	s

zínben	 

9.355	Ft/
m²	helyet

t

csak 6.290 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig
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Antracit,	Világos	szürke

Scalina® 

•	 4	méretben:	60x40	cm	és	80x40	cm,	 
lapvastagság 4 cm

•	 Színek:	Antracit,	világos	szürke,	
gyöngyház,	camel	

•	 Teraszlap	nagyértékü	természetes	
anyagokból	(kvarc,	márvány,	bazalt)	
fózolással,	szemcseszórt	és	 
szálcsiszolt

•	 Gyári	mélyimpregnálással
•	 Kötött	lerakás	habarcságyban
•	 A	lapok	helyes	lerakásához	tájékozta-
tást	a	lerakási	útmutatóban	is	talál

Escado® 

•	 Járólap	39,7x59,7	cm,	 
lapvastagság 4 cm

•	 Színek:	Gránitszürke	árnyalt	iAS,	 
kagylómész	iAS,	borostyán	

•	Mikrofózolt
•	 Elmozdulásgátló	mind	a	4	oldalán
•	 Kötetlen	lerakás	fúgahomok	 
rögzítővel

•	 Lépcsőlapként	is	59,7x38,7x4	cm	
tökéletes	kiegészítője	a	járólapoknak	 
–	lásd	a	14.	oldalon,	vagy	a	 
www.kovek.hu oldalon

Borostyán Gránitszürke	árnyalt	iAS

Antracit,	Világos	szürke,	Gyöngyház

AKCIÓ!
Escado	 

minden	s
zínben	 

11.450	Ft
/m²	helye

tt

csak 8.827 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Scalina	 

minden	s
zínben	 

17.560	F
t/m²	helye

tt

csak 15.990 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig
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Kagylómész	színben	iBS

Via Capo antik 

•	 A	tört	élek	természetes	vonalvezetésű	
fugák	kialakítását	teszik	lehetővé

•	 Lerakásra	kész	kőlapsorozat	5	cm	 
vastag

•	 Személygépkocsival	is	rá	lehet	 
hajtani

•	 Teljes	mértékben	fagy-	és	sóálló
•	 Hosszú	élettartamú	kvarckő	felület
•	 30	év	utánvásárlási	garancia

Via	Capo	natúr 
•	 Egyenes	vonalú	térkövek	lerakásra	 
kész	kőlapsorozatként,	5	cm	vastag

•	 Egyenes	élek	és	sarkok	a	kényelmes	
járásért/gördülésért	

•	 Személygépkocsival	is	rá	lehet	hajtani	
•	 Teljes	mértékben	fagy-	és	sóálló
•	 30	év	utánvásárlási	garancia

Kagylómész	színben	iBS Gránitszürke árnyalt

Árnyalt	pala	színben
*)	 Az	akció	2018.04.01-től		2018	.11.30-ig	érvényes.	A	megadott	árak	nem	kötelező	jellegű,	ajánlott	ÁFÁ-s	irányárak.	Az	árak	a	kiszállítást	és	a	lerakodást	nem	tartalmazzák.	Az	esetleges	 
	 szállítási	költségeket,	a	raklapok	visszaszállítási	költségeit	stb.	egyeztesse	építőanyag	kereskedőjével.	Információkat	a	terméktulajdonságokról,	méretekről	stb.	a	www.kovek.hu	oldalon	talál.

AKCIÓ!
Via Capo antik  

gránitszü
rke	árnya

lt	szín-

ben 8.640	Ft
/m²	helye

tt

csak 5.990 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Via	Capo

	natúr	 

árnyalt	pa
la	színbe

n	 

7.310 Ft/m² helyett

csak 5.660 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Via	Capo

	natúr	 

kagylómé
sz	színű	

iBS	 

7.207 Ft/m² helyett

csak 5.550 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Via Capo antik  

kagylómé
sz	színű	

iBS	 

8.844 Ft/m² helyett

csak 6.090 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig
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Via Capo  
mikrofózolt 
•	 Egyenes	sortérkő	lerakás	kész	 

kivitelben
•	Mikrofózolt,	egyenes	szélekkel	és	

sarkokkal
•	 Személygépkocsival	terhelhető	 
5	cm	vastag

•	Minden	irányból	só	és	fagyálló
•	 30	év	utánvásárlási	garancia
•	 Kagylómész	iBS,	szürke,	 

gránitszürke árnyalt 

Gránitszürke árnyalt 7.207 Ft/m²  
helyett csak 5.550 Ft/m²*)

Szürke 6.552	Ft/m²	 
helyett csak 5.045 Ft/m²*)

Kagylómész	IBS

Bayfield® 

•	 Támfalkő	három	méretben,	 
3,5	méter	magasságig	építhető

•	 Terméskő	hatású	felület	tört	szélekkel
•	Fagyálló
•	 Két	színben:	Bézs-barna	és	 
Szürke-antracit

Sarok-/záróelem	4.682	Ft/db	 
helyett csak 3.774 Ft/db*)

Fedlapkő	2.979	Ft/db	 
helyett csak 2.390 Ft/db*)

Szürke-antracit

Liso	kerítéskő 

•	 Exkluzív	falkő	a	telekhatár	lezárásá- 
 hoz
•	 Egy	falkő,	ami	40x20x20	cm	méret- 
	 ben	készült
•	 Illeszkedő	félkövek	a	fal	egyenes	 
 lezárásához
•	 Kerti	elválasztó	fal	kialakításhoz	is	 
 alkalmas
•	 Ehhez	illő	fedlapkő	46x26x5	cm
•	Ezüstszürke	satírozott	színben

Félkő	895	Ft/db	helyett  
csak 695 Ft/db*)

Fedlapkő	3.860	Ft/db	helyett  
csak 3.118 Ft/db*)

Ezüstfehér	satírozott

AKCIÓ!
Via Capo mikrofózolt  

kagylómé
sz	iBS	 

7.310 Ft/m² helyett

csak 5.660 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Liso	kerít

éskő	 

normál	kő
	 

1.790	Ft/
db	helyet

t

csak 1.390 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Bayfeld	n

ormál	kő	
 

minden	s
zínben	 

3.717 Ft/db helyett

csak 2.990 Ft/db *) 

2018.11.30-ig
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Szürke	árnyalt

Rialta®	natúr	 
Top	2+

•	 Tíz	méret	a	szabad	kreatív	lerakásért
•	 Öt	színben	kapható
•	 Járás	és	gördülésbarát	felület	az	
egyenes	szélek	és	a	keskeny	fúgatá-
volság miatt

•	 5	cm	vastagság,	könnyű	lerakni	és	
személygépkocsival	is	terhelhető

•	Minden	irányból	só	és	fagyálló
•	 Hosszúéletű,	víztaszító	kvarckő	 

felület
•	 A	minőségi	kategóriákat	a	TOP	1+,	
Top	2+	a	Top	3+	tartalmazza.	Minél	
magasabbak	az	igényei,	annál	maga-
sabb	minőségi	kategóriát	válasszon	
- keresse a www.kovek.hu oldalt.

Rialta® Grande 
natúr	Top	2+

•	 Kőméret	:	9,8-25,7x7,5-19,5x5	cm
•	 Színek:	Szürke	árnyalt,	kagylómész	
színű

•	Modern	egyenes	vonalú	térkősor	
három	sorszélességben,	5	cm	vastag

•	 Az	egyenes	élek	miatt	különösen	
kényelmesen	lehet	rajta	járni,	és	 
könnyen gördülnek rajta a kerekek

•	 Teljes	mértékben	fagy-	és	sóálló
•	 Személygépkocsival	is	rá	lehet	hajtani
•	 30	év	vásárlás	utáni	garancia
•	 A	minőségi	kategóriákat	a	TOP	1+,	
Top	2+	a	Top	3+	tartalmazza.	Minél	
magasabbak	az	igényei,	annál	maga-
sabb	minőségi	kategóriát	válasszon	
- keresse a www.kovek.hu oldalt.

Tegula	natúr	
•	Modern,	nagyformátumú	térkő	 
5	méretben

•	 Színek:	Gránitszürke	árnyalt	és	 
kagylómész	

•	 Egyenes	élek,	kényelmes	és	 
komfortos járófelület

•	Minden	oldala	fagy-	és	sóálló	
•	 30	év	utánvásárlási	garancia	
•	 Nagyon	tartós,	vízelvezető	kvarcfelü-

lettel 

Jávabarna

Gránitszürke árnyalt
*)	 Az	akció	2018.04.01-től		2018	.11.30-ig	érvényes.	A	megadott	árak	nem	kötelező	jellegű,	ajánlott	ÁFÁ-s	irányárak.	Az	árak	a	kiszállítást	és	a	lerakodást	nem	tartalmazzák.	Az	esetleges	 
	 szállítási	költségeket,	a	raklapok	visszaszállítási	költségeit	stb.	egyeztesse	építőanyag	kereskedőjével.	Információkat	a	terméktulajdonságokról,	méretekről	stb.	a	www.kovek.hu	oldalon	talál.

AKCIÓ!
Rialta	na

túr	Top	2+
	 

minden	s
zínben	 

7.719	Ft/
m²	helyet

t

csak 5.767 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Rialta	Gr

ande	natú
r	 

Top	2
+	minden	s

zínben	 

7.719	Ft/
m²	helyet

t

csak 5.767 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Tegula	na

túr	 

minden	s
zínben	 

10.174 Ft/m² helyett

csak 7.590 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig
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Carma® Geo
•	Méretek	91,5x45,5x5	cm,	 
68,5x22,5x5	cm

•	 Színek:	Ezüstszürke,	elefántcsont	
•	 Finom	szerkezetű	felület,	letisztult	

geometriai alak
•	 Kétféle	nagy,	hosszúkás	méretben	a	
modern	megjelenésért	

•	 5	cm	magasságban,	gyalogos	forga-
lomhoz

•	 Gyárilag	impregnált,	így	könnyen	
tisztítható

Carma®	Diele
•	Méretek	99,5x19,8x4,5	cm
•	 Színek:	Ezüstszürke	és	 

elefántcsont
•	 A	fapadló	optimális	alternatívája
•	 Nincs	beszürkülés,	vetemedés	és	

szálkásodás
•	 Nincs	szükség	költséges	alépít-
ményre	és	utólagos	olajozásra,	nem	
éghető

•	Gyárilag	előimpregnált,	így	könnyen	
tisztítható

•	 A	textúrának	köszönhetően	 
mezítláb	is	kényelmes

Elefántcsont

Ezüstszürke

Ezüstszürke

Elefántcsont	

AKCIÓ!
Carma	D

iele	 

minden	s
zínben	 

5.418	Ft/
db	helyet

t

csak 4.985 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Carma Geo  

minden	s
zínben	 

19.679	F
t/m²	helye

tt

csak 18.179 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig
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Elefántcsont

Carma®	Nobile
•	Négyféle,	egymáshoz	illő	méret
•	 Színek:	Ezüstszürke,	elefántcsont	
•	 Egyedülálló,	hosszú	élettartamú	
homokkő	szerkezet

•	 Az	enyhén	lekerekített	élek	 
természetes	vonalvezetésű	fugák	
kialakítását	teszik	lehetővé

•	 Speciális	medence	vagy	lépcsőlap
•	Mélyimpregnált	könnyű	tisztítási	
lehetőséggel	

Carma medence	és	lépcsőlap  
csak 3.635 Ft/db*)

Carma®	Tin
•	Négy	méretben	(68,5x45,5	cm	/ 
45,5x45,5	cm	/	45,5x22,5	cm	/	 
22,5x22,5	cm	/	4	cm	vastagságban)	 
a	variálható	lerakási	minta	érdekében

•	 Szín:	Elefántcsont	szín	
•	 Időtlen	szépségű	travertin	szerkezet
•	 Sík	felülettel	és	egyenes	szélekkel
•	 Fagy-	és	sóálló
•	 Gyárilag	impregnált,	így	könnyen	
tisztítható

•	 Ehhez	illő	univerzáliskő	(8	cm)	 
lépcsőhöz	és	falhoz

Hozzá illő medence-/lépcsőlap  
csak 3.635 Ft/db*)

Ezüstszürke Elefántcsont

Elefántcsont
*)	 Az	akció	2018.04.01-től		2018	.11.30-ig	érvényes.	A	megadott	árak	nem	kötelező	jellegű,	ajánlott	ÁFÁ-s	irányárak.	Az	árak	a	kiszállítást	és	a	lerakodást	nem	tartalmazzák.	Az	esetleges	 
	 szállítási	költségeket,	a	raklapok	visszaszállítási	költségeit	stb.	egyeztesse	építőanyag	kereskedőjével.	Információkat	a	terméktulajdonságokról,	méretekről	stb.	a	www.kovek.hu	oldalon	talál.

AKCIÓ!
Carma	N

obile	 

minden	s
zínben	 

19.679	F
t/m²	helye

tt

csak 18.179 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Carma	Ti

n	 

minden	s
zínben	 

19.679	F
t/m²	helye

tt

csak 18.179 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig
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FSZ-lapok 

•	Méret:	119,4x59,6	cm,	2	cm	vastag	
•	 Szín:	Aranybézs,	márványszürke,	
antrazit,	világosszürke	

•	 Ajánlott	teraszok,	kerti	utak,	kialakítá-
sánál,	gyalogos	terhelésnél,	kül	 
és	beltérre	egyaránt

•	 Fagyálló	monolitlapok	finom	kőzú- 
zalékból,	igényes	kialakításban,	
kültérre

•	 Teraszokhoz	is	ajánlott,	ahol	szintén	
kíváló	megoldást	kínál

•	 Nagyon	csekély	a	vízfelvevő	képes-
sége,	<=0,1%	ezáltal	nagyon	forma	
tartó,	nincsenek	kivirágzások

•	 Könnyen	tisztítható
•	Megerősíti	a	minősítése	a	kémiai	
anyagokkal	szembeni	ellenállását,	
ezt	a	EN	ISO	10545-13	szabályozza	

•	 A	lapok	helyes	lerakásához	tájékoz-
tatást	a	lerakási	útmutatóban	is	talál

FSZ-Diele 

•	Méret:	119,6x29,6	cm,	2	cm	vastag	
•	 Színek:	Fehérszürke,	sötétbarna
•	 Teraszok,	télikertek,	utak	és	egyéb	
felületek	kialakításához	ajánlott

•	 Fahatású	felületet	ad,	a	szín	és	 
felület	kialakítása	egyedi

•	 Nem	kell	olajjal	kezelni,	nincs	alga	
képződés,	nincs	elszíneződés	

•	 Formatartó	és	színmegtartó
•	Megerősíti	a	minősítése	a	kémiai	
anyagokkal	szembeni	ellenállását,	
ezt	a	EN	ISO	10545-13	szabályozza

•	 A	lapok	helyes	lerakásához	tájékoz-
tatást	a	lerakási	útmutatóban	is	talál

Carma®  
Yorkstone
•	 Forma,	méret	60x45x3,2-4,8	cm,	
45x45x2-4,8	cm

•	 Szín:	Strandsárga	(satírozott)
•	 Egyedi	természetes	környezetet	
teremt,	köszönhetően	a	különleges	
felüleleknek	és	éleknek

•	 Ajánlott	teraszok,	kerti	utak,lépcsők	
kialakításánál,	gyalogos	terhelésnél,	
kül	és	beltérre	egyaránt

•	Mélyimpregnálással

Strandsárga

Aranybézs

Sötétbarna

AKCIÓ!
Carma Yorkstone 

strandsár
ga	(satíro

zott)	 

15.451	F
t/m²	helye

tt

csak 14.273 Ft/m² *) 

2018.11.30-ig

uj 

11.055 Ft/db 

uj 

21.685 Ft/db 
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Szavanna

Tegula®	fal	natúr
•	Univerzáliskő	24,2x18x7,5	cm, 
Kötőkő	36,6x18x16	cm,	

•	 Színek:	Kötőkő	kagylómész,	grá-
nitszürke árnyalt; Univerzáliskő	kagy-
lómész	és	szürkeárnyalt	színekben

•	 Sokoldalúan	felhasználható	falazó	
elem	kerti	falakhoz,	kerítésekhez,	
támfalakhoz,	szegélyezéshez,	lép-
csőkhöz	stb.	habarcsolt	rakáshoz	

•	 Anyagszükséglet:	Kötőkő	kb.	17	 
db/m²,	Univerzáliskő	kb.	46,7	db/m²

•	 Tökéletesen	illik	a	térkövekhez	és	
lapokhoz,	a	felület	kialakítása	natúr	 
– lásd a www.kovek.hu/natur-set

Kötőkő 1.574	Ft/db	helyett	 
csak 1.279 Ft/db*)

Tegula® fal antik
•	 Antik	falkő	nyolc	színben:	Normál	kő	
24,4x18x16	cm,	Kötő	és	lyukaskő	
36,6x18x16	cm,	Univerzális	kő	24,2x	
18x7,5	cm,	Fedlap	24,4x23x9	cm

•	 Falak,	lépcsők,	kerítések	és	 
szegélykövek	számára

•	 Egyenes,	ívelt	vagy	lépcsős	vonalban
•	Minden	irányból	fagy-	és	sóálló
Univerzális kő  
648	Ft/db	helyett	 
csak 485 Ft/db*)

Kötő és lyukaskő 
1.928	Ft/db.	helyett	 
csak 1.445 Ft/db*)

Fedlap  
1.325	Ft/db.	helyett	 
csak 993 Ft/db*)

Tegula® fal  
lépcsők
•	Normál	kő	24,4x18x16	cm,	 
Kötő	és	lyukaskő	36,6x18x16	cm,	 
Univerzáliskő	24,2x18x7,5	cm,	 
további	formák	mint	pl.	köríves	kő,	 
lásd a www.kovek.hu oldalon

•	 Tegula	falkővel	ki	tud	alakítani	külön-
leges	formákat,	alacsony	vagy	magas	
lépcsőt,	egyedi	design	hatást	elérve	

•	 Lépcsők	és	szegélyek	kialakításához	
vagy	egyenes	illetve	íves	felületetek	
kialakításához	egyaránt	használhat	
félkövet

•	 Illeszkedik	a	kő	falakhoz,	kerítésekhez	
egyaránt,	amiből	igényes	összkép	 
alakítható	ki

Szürke	árnyalt

Tejeskávé	
*)	 Az	akció	2018.04.01-től		2018	.11.30-ig	érvényes.	A	megadott	árak	nem	kötelező	jellegű,	ajánlott	ÁFÁ-s	irányárak.	Az	árak	a	kiszállítást	és	a	lerakodást	nem	tartalmazzák.	Az	esetleges	 
	 szállítási	költségeket,	a	raklapok	visszaszállítási	költségeit	stb.	egyeztesse	építőanyag	kereskedőjével.	Információkat	a	terméktulajdonságokról,	méretekről	stb.	a	www.kovek.hu	oldalon	talál.

AKCIÓ!
Tegula	na

túr	fal	 

Univerzá
lis	kő	 

526	Ft/db
	helyett

csak 427 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Tegula	fa

l	antik	 

lépcsők	k
ötőkő	 

1.928	Ft/
db	helyet

t

csak 1.445 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Tegula	an

tik	fal	norm
ál	

kő	minde
n	színben

	 

1.297	Ft/
db	helyet

t

csak 959 Ft/db *) 

2018.11.30-ig
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Cotta®	natúr	 
lépcső	és	blokkő
•	Méretek:	34x17x14	cm	
•	 Színek:	Szürke,	barna,	színes	 

márvány
•	 Szabad	lépcsőkialakításhoz,	kezdő	
lépcsőkőnek	vagy	jól	illeszkedő	 
szegély	kőnek	ajánlott,	de	hátsó	 
lépcsőkőnek,	támaszkőnek	és	süly-
lyesztett	kőnek	egyaránt	alkalmas

•	Minden	oldala	fagy	és	sóálló

Cotta blokk-kő natur barna és szines 
márvány szinekben 1.447 Ft/db helyett 
csak 1.084 Ft/db*)

Cotta® antik 
blokkő
•	Méretek:	34x17x14	cm
•	 Szín:	Szürke	és	aranymárvány	
•	 Lépcsőkőként,	szegélykőként,	 
paliszádként	vagy	falkőként	is	 
felhasználható

•	 Letört	szegélyek	és	sarkok	adnak	
ennek	a	kőnek	egy	természetes	 
kinézetet

•	 Nagyon	jól	illik	az	antik	térkövekhez
•	Minden	oldala	fagy	és	sóálló

Cotta blokk-kő antik aranymárvány 
színben 1.795	Ft/db	helyett	 
csak 1.344 Ft/db*)

Escado®  
lépcsőlap
•	 Járólap	59,7x38,7	cm,	 

lapvastagság 4 cm
•	 Szín:	Szürke	árnyalt,	kagylómész	
szín,	borostyán

•	 Illeszkedik	az	Escado	járólapokhoz	
ezzel	a	lépcsőlapokkal	kialakított	
felület

•	 A	homlokszegélye	a	lépcsőlapnak	
lekerekített,	és	illeszkedik	az	azonos	
járófelületnek	szerkezetéhez

•	Gyalogos	forgalomhoz	ajánlott

Gránitszürke	árnyalt	iAS

Szürke

Szürke
*)	 Az	akció	2018.04.01-től		2018	.11.30-ig	érvényes.	A	megadott	árak	nem	kötelező	jellegű,	ajánlott	ÁFÁ-s	irányárak.	Az	árak	a	kiszállítást	és	a	lerakodást	nem	tartalmazzák.	Az	esetleges	 
	 szállítási	költségeket,	a	raklapok	visszaszállítási	költségeit	stb.	egyeztesse	építőanyag	kereskedőjével.	Információkat	a	terméktulajdonságokról,	méretekről	stb.	a	www.kovek.hu	oldalon	talál.

AKCIÓ!
Escado	lé

pcsőlap 

minden	s
zínben	 

11.346	Ft
/db	helye

tt

csak 8.498 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Cotta	Blo

kkkő	anti
k	 

szürke  

1.488 Ft/db helyett

csak 1.114 Ft/db *) 

2018.11.30-ig

AKCIÓ!
Cotta	Blo

kkkő 

natúr	szü
rke	 

1.175	Ft/
db	helyet

t

csak 880 Ft/db *) 

2018.11.30-ig
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Fokozatosan	a	Weissenböck	csúcsminősége	felé

Top 1+ minőség 
Kiváló	minőség

Top 2+ minőség Top 3+ minőség
Legkíválóbb	minőség

A	Weissenböck	a	TOP	3	termé-
keknek	 25%-kal	 nagyobb	 ter-
helhetőséget	 is	 biztosít.	 A	 ter-
mékek	megfelelnek	az	ÖNORM	
nak	 is	 természetesen,	 lásd	 az	
éves	árkatalógus	39	oldal.

Az	ÖNORM	B3258	pedig	3,6	
MPa	 nyomás	 alatt	 tesztelt	
köveket	minősít,ami	az	alak-
változás	 tesztre	 vonatkozik,	
az	5,0	MPa	nyomás	pedig	a	
hajlíthatóságot	teszteli.

A	betontermékeknek	az	európai	
minőségi	 alapnormáknak	 meg	
kell	 felelni,	 ez	 a	 ÖNORMEN	
EN	 1338	 EN	 1339	 és	 1340	  
szabályok,	 előírások.	 Ezek	
betartását	 CE	 előírás	 is	 sza-
bályozza.	 Ez	 igazolja,	 hogy	 a	
felhasználása	 a	 terméknek	 az	
érvényes	 normáknak	 megfelel.	
Csak	a	Weissenböck	cég	kínál-
ja	 azt	 a	 többlet	 garanciát,	 ami	
magasan	 az	 átlag	 feletti	minő-
séget	kínál.	
A	Weissenböck	garantálja: 
hogy,	 ez	 a	 minőségi	 garancia 
minden	magas	színvonalú	elvá- 
rásnak	 megfelel,	 amennyiben	
nem	 biztosítaná	 a	 termék,	 ak-
kor	pénzvisszafizetési	garancia	
érvényes,	a	teljes	vételárat	visz-
szafizetjük.
Kérem	 hívja	 az	 alábbi	 telefon-
számot	06-30-677-8387

A	 kövek	 magas	 ellenál-
lást	 tanúsítanak	 magas	
fokú	mechanikai	behatás	
ellen	CE/ÖNORM.

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

A	 homok	 tartalmaz	 fa-
gyásra	 is	 érzékeny	 al-
kotó	elemeket.

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

Weissenböck	 garantálja	 minden	
top	 3	 termékre	 a	 kb.	 17%	 keve-
sebb	 letörést,	 szélek	 lepattaná-
sát,	mint	 a	mit	 az	 érvényes	CE/
ÖNORM	 előír.	 A	 kövek	 tovább	
maradnak	 szépek,	 lásd	 az	 59.	
oldalon,	 www.kovek.hu	 oldalon	  
is	talál	erről	tájékoztatást.

A	Weissenböck	garantálja,	hogy	minden	Top	2	és	Top	3	minősítésű	kő-
nek	csak	100	gr/m2	anyagvesztesége	van,	ami	90%	kevesebb,mint	amit	a	
mindenkori	norma	előír.	Erről	részletesen	az	59.	oldalon	olvashat.	Dönt-
se	el	Ön	saját	magának,	hogy	mi	a	fontos.	A	Weissenböck	kövek	és	lapok	
Önnek	egy	nagyon	magas	színvonalú	járófelülettel	kialakított	termékek.	
•	 Ezért	is	kevés	szennyeződés	és	víz	tud	a	felületbe	bejutni.	
•	 Így	a	felület	sokkal	ellenállób	lesz.	
•	 A	térkövek	tovább	maradnak	tiszták	és	a	színek	pedig	megőrzik	erede- 
	 tiségüket.

A	Weissenböck	csak	 is	minőségi	alapanyagokat	használ	a	gyártás	során,	kíváló	minőségű	kvar-
cho-	mokot,	lásd	az	éves	árkatalógus	39.	oldal	leírását	is.	Ön	döntse	el,	hogy	a	Weissenböck	kínált		
tiszta	felület	fontos	-e!	
•	A	kövek	felülete	tömör	és	tartósan	finom	marad.	
•	Ez	által	a	betontermék	tartósabb	és	ellenállóbb	marad.	
•	A	színek	tovább	tartják	meg	az	eredetiségüket	és	a	sózás	behatásával	szemben	is	sokkal	ellenál- 
	 lóbbak	lesznek.	

A	Weissenböck	 cég	 garantál	 egy	 termék	minden	 oldalára	 egy	 fagy	 és	 sóállóságot,	 3%	 sóoldattal	
szemben,	teljesen	ellenállóvá	téve	az	anyagot.	Részletek	az	éves	árkatalógus	39.	oldalán	olvashatók.	
Igy	Ön	is	el	tudja	dönteni,	hogy	a	teljes	körű	sózással	és	fagyással	szembeni	védelem	fontos-e	Önnek!
•	 A	teljes	kő	ép	marad	akkor	is,	ha	sóolvadék	az	illesztékeknél	akő	oldalát	támadja	meg.
•	 A	káros	anyag	kibocsájtás	(CO2)	szint	is	alacsonyabb	marad,	mint	más	térkövek	gyártása	esetén,	így	 
	 a	környezetet	védi	jobban	a	gyártó,	a	vásárlással	pedig	a	vevő	is.
•	 Költségkímélő	megoldást	kínálunk,	mert	későbbi	térkő	idő	előtti	cseréjének	költsége	nem	terheli,	ha	 
	 a	mi	termékünket	fogja	választani.

Rialta	antik	Top	2+

Rialta	Grande	antik	Top	2+

Rialta	natúr	Top	2+

Rialta	Grande	natúr	Top	2+

Rialta	Grosso	natúr	Top	2+

Rialta	antik	Top	1+

Rialta	Grande	antik	Top	1+

Rialta	natúr	Top	1+

Rialta	Grande	natúr	Top	1+

Rialta	Grosso	natúr	Top	1+

Rialta	szemcsés	
Rialta	Grosso	szemcsés	
Tegula	térkő	szemcsés	

Via	Capo	antik
Via	Capo	natúr

Via	Capo	mikrofózolt

WeissenböCK minőség garanCiaINFO:

Ce/önOrm

Arena	antik	
Behaton
Carre	
Fúgakő

Gyeprácskő 
Rialta	antik	Top	3+

Rialta	Grande	antik	Top	3+

Rialta	natúr	Top	3+

Rialta	Grande	natúr	Top	3+

Rialta	Grosso	natúr	Top	3+

Riemchen	térkő	
Tegula	térkő	natúr

minél magasabbak az ön 
igényei, annál magasabb 
minőséget válasszon!
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www.kovek.hu

Weissenböck  
Baustoffwerk GmbH
Weissenböck	Str.	1 
A-2620	Neunkirchen
Telefón:	06-30-677-8387
www.kovek.hu 
office@weissenbock.hu

Alkossa	meg	álmai	kertjét,	azt	a	
kellemes	helyet,	ahol	vendégei	 
is	szívesen	tartózkodnak	hosszabb	
ideig,	és	ahol	mindenki	a	legszebb	
formában	tapasztalja	meg	a	termé-
szetet!

Weissenböck kövek  
a	természetnek


