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Weissenböck Ajánlatok és akciók 2022

2  Az akciós árak 2022.03.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,  
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem. 

Cityline®

—
• Teraszlapok finom járófelülettel
• Három igényes kristályszínben, csillám részecskékkel
• Fózolt és biztonságos felülettel
• Formák: 39,7x39,7 cm a kristályfehér
  59,7x39,7 cm
• 4 cm lapvastagság
• Színek: kristálybeige, kristályszürke, kristályfehér

Több színben 
14.272 Ft/m² helyett                  csak 10.990 Ft/m²

szürke árnyalt  

kristály szürke 

Rialta® antik Basic

—
•    Természetes hatású vonalvezetés a tört éleknek 

köszönhetően
•  Kész szett, egyszerű a lerakása
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Weissenböck szabványos minőség
•  5 cm kővastagság  

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

árnyalt, homokkő, tejeskávé, toskanavörös, szavanna, 
jávabarna, patinazőld 

Több színben
12.142 Ft/m² helyett                          csak 9.350 Ft/m²
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 Az akciós árak 2022.03.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,  
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Rialta® antik Top

—
•    Természetes hatású vonalvezetés a tört éleknek 

köszönhetően
•  Kész szett, egyszerű a lerakása
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Weissenböck prémium minőség
•  Lényegesen magasabb a kő terhelhetősége
•  Vastagabb felsőréteg, nagyon kopásálló, a 

szennyeződés felvétel csekély 
•  5 cm kővastagság  

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

árnyalt, homokkő, tejeskávé, toskanavörös, szavanna, 
jávabarna, patinazőld 

Több színben
14.272 Ft/m² helyett                     csak 10.990 Ft/m²

Rialta® Grande antik Basic

—
•    Térkő letört élekkel három különböző  sorszélességben
•    A grande kettő sorszélességgel áll rendelkezésre
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  5 cm kővastagság 
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, tejeskávé, 

jávabarna

Több színben
12.142 Ft/m² helyett                          csak 9.350 Ft/m²

kagylómész

szürke árnyalt

kagylómész 
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Rialta® Grande natur Basic

—
•   Járás és gördülés barát térkő az egyenes élek és 

keskeny fúga távolság miatt
•  Három különböző sorszélességből áll a térkő együttes
•    A grande kettő sorszélességgel áll rendelkezésre
•  Az 5 cm kővastagságnak köszönhetően könnyen 

rakható
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
• 5 cm kővastagság
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt

Több színben
10.377 Ft/m² helyett                          csak 7.990 Ft/m²

Rialta® natur Basic

—
•  Járás és gördülésbarát felület az egyenes élek és 

keskeny fúgatávolság miatt
•  Tíz különböző méretben kapható segítve a szabad  

és kreativ lerakást
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
• Weissenböck szabványos minőség
•  5 cm kővastagság 

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

színes márvány, jávabarna

Több színben
10.377 Ft/m² helyett                          csak 7.990 Ft/m²

szürke árnyalt

szürke árnyalt

kagylómész

Rialta® natur Top

—
•  Járás és gördülésbarát felület az egyenes élek és 

keskeny fúgatávolság miatt
•  Tíz különböző méretben kapható segítve a szabad  

és kreativ lerakást
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
• Weissenböck prémium minőség
•  Lényegesen magasabb a kő terhelhetősége
•  Vastagabb felsőréteg, nagyon kopásálló, a 

szennyeződés felvétel csekély 
•  5 cm kővastagság 

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

színes márvány, jávabarna

Több színben
12.142 Ft/m² helyett                     csak 9.350 Ft/m²
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Rialta® Grosso fózolt Basic

—
•  Egyenes sor térkő ami lerakásra kész kőkészlet
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Személyautóval terhelhető
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  5 cm kővastagság, 

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

Több színben
10.377 Ft/m² helyett                        csak 7.990 Ft/m²

Rialta® Grosso natur Basic

—
•  A keskeny fúgaméretnek köszönhetően kellemesen 

gördülékeny a lábnak és keréknek egyaránt
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Személyautóval terhelhető
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
• 5 cm kővastagság 18,7 cm kőszélesség
•  Színek:  kagylómész, gránitszürke árnyalt, szavanna, 

jávabarna

Több színben
10.377 Ft/m² helyett                          csak 7.990 Ft/m²

kagylómész

gránitszürke árnyalt
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Via Capo® antik
—

• Lerakásra kész kőkészlet, természetesen fúga hatás a  
  letört éleknek köszönhetően
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Vízelvezető, tartós felső kvarcfelület
•  5 cm kővastagság 

15,7 cm kőszélesség
•  Színek: kavicsszürke satírozott, kagylómész iBS, 

palaszürke árnyalt

Több színben 
10.377 Ft/m² helyett                          csak 7.990 Ft/m² 

Via Capo® fózolt
—

•  Igényes megjelenésű forma, amely kíváló összhatást 
biztosít

•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Személyautóval terhelhető 
•  5 cm kővastagság  

15,7 cm kőszélesség
•  Színek: kavicsszürke satírozott, kagylómész iBS, 

gránitszürke árnyalt, szürke

Több színben 
9.858 Ft/m² helyett             csak 7.590 Ft/m²

Via Capo® natur
—

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

•  Sortérkő lerakásra kész kiszerelésben
•  Személyautóval terhelhető
• Minden oldala fagy és sóálló
•  5 cm kővastagság  

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

Több színben 
9.858 Ft/m² helyett                            csak 7.590 Ft/m²

kagylómész iBS 

kagylómész iBS

kavicsszürke satírozott 



Weissenböck Ajánlatok és akciók 2022

 Az akciós árak 2022.03.01- 11.30.ig érvényesek. A feltüntett árak ajánlott irányárak,  
amelyek gyártelepi árak, tartalmazzák az áfát, a szállítási díjat nem. 7

Tango® 6
—

•  Teljes lerakási  rendszer,  fúga  távtartókkal kialakítva 
•  Kőkészlet modern design formában, fózolva
•  A színek jól kombinálhatók a lapokkal, kerítés  

elemekkel, lépcsőkkel és szegélykövekkel, 
színazonosság  esetén

•  Személyautóval terhelhető
• Minden oldala fagy és sóálló
•  6 cm kővastagság
•  Színek: kevert kagyló szín, grafitfehér, dohánybarna, 

barista, szürke, füstszürke, ezüst szürke

Több színben 
11.026 Ft/m² helyett                        csak 8.490 Ft/m²

Tango® 8
—

•   Teljes kőszett modern Design és fózolt, gyorsan és 
egyszerűen lerakható

•   Elmozdulás biztos felület
•   Egy szín több azonos színű kerítés lap, lépcső, és 

szegélykővel kombinálható
•   Teherautóval terhelhető
•   Minden oldala fagy és sóálló
•   8 cm kővastagság
•   Színek: kevert kagyló szín, grafitfehér

Több színben 
14.533 Ft/m² helyett                       csak 11.190 Ft/m²

grafitfehér

grafitfehér 

kevert kagyló szín
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Leo® Colori 5
—

•  Három különböző formában létezik, ezzel is könnyítve a 
lerakást

•  Fózolt, élei egyenesek
• Az azonos színben jól harmonizálnak lapokkal,
  falkővel, szegélykővel
•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  5 cm kővastagság, 19 cm a kőszélesség
•  Színek: kevert kagyló szín, grafitfehér

Több színben
10.325 Ft/m² helyett               csak 7.950 Ft/m²

Leo® Colori 8
—

•  6 elegáns, hosszúkás kőforma adja ki a kőszett 
egységét

•  A színek jól kombinálhatók a lapokkal, kerítés  
elemekkel, lépcsőkkel és szegélykövekkel, 
színazonosság esetén

•  Személyautóval terhelhető
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  8 cm kővastagság, kettő sorszélességgel
•  Színek: kevert kagyló szín, grafitfehér

Több színben 
14.702 Ft/m² helyett                      csak 11.320 Ft/m²

kevert kagyló szín

grafitfehér

grafitfehér
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kagylómész 

Tegula® natur
—

•   Modern nagy méretű lap térkő, öt különböző méretben
• Egyenes élek, a legmagasabb kényelmet adja a járó és
  gördülő felülethez
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Teherautóval terhelhető
•  8 cm kővastagság
• Színek: gránitszürke árnyalt, kagylómész

Több színben 
14.702 Ft/m² helyett                      csak 11.320 Ft/m²

gránitszürke árnyalt 

kagylómész 

Tegula® 8 fózolt
—

•  Térkő fózolt négyfajta méretben
•  Minden oldala fagy és sóálló
• Gépjárművel terhelhető, tgk is
•  Hosszú élettartamú és vízelvezető kvarc járófelület
•  8 cm kővastagság
• Színek: gránitszürke árnyalt, kagylómész, szürke

Több színben 
14.702 Ft/m² helyett                    csak 11.320 Ft/m²
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gyöngyszürke-satírozott

Sereno®

—
•   Teraszlap modern optikai megjelenéssel
•  Elegáns hosszanti forma, impregnált felülettel
•  Ajánlott teraszok és kerti utak kialakításához, gyalogos 

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

Több színben
20.636 Ft/m² helyet                      csak 15.890 Ft/m²

szürke

Style®

—
•  Kíváló tulajdonságú lap, finom felülettel kidolgozva
• Teraszok,pihenők, járdák kialakításhoz ajánlot,
  gyalogos
• Gyorsan tisztítható az impregnálásnak köszönhetően 
•  60x40cm, 3,8 cm lapvastagság
•  Színek: krémfehér, gránitszürke árnyalt, világosszürke

Több színben 
21.935 Ft/m² helyett csak 16.890 Ft/m²

világosszürke

Pisa antik
—

•   Teraszok, kerti pihenők és utak, garázsbejárók és 
parkolók kialakításához

• Antik térkő természetes kőhatással letört élekkel és
  sarkokkal
• Kombikő 3 különböző formában egy szettben, gyorsan
  lerakható
• Személyautóval terhelhető
• Minden oldala fagy és sóálló
• 5 cm kőmagasság, 19 cm kőszélesség
• Színek: gyöngyszürke-satírozott

Több színben
11.623 Ft/m² helyett                          csak 8.950 Ft/m²
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Scalina®

—
•   Nagyméretű teraszlap
• Sima és finom impregnált felületettel kialakítva
•  Levágott és egyenes élekkel
•  Modern megjelenést ad a ház körüli összképnek
•  Négy méretben kapható: 80x40, 60x40 cm
• 4 cm lapvastagság
•  Színek: antracit, világosszürke, gyöngy

Több színben
25.961 Ft/m² helyett   csak 19.990 Ft/m²

grafitfehér

gyöngy

Terrana®

—
• Nagy formátumú személyautóval terhelhető térkő
•  Három méretben megjelenő kombikő, levágott éllel
•  Szín azonosságban jól összekombinálható a 

falkövekkel, lépcsőkövekkel is
•  Minden oldala fagy és sóálló
• 6 cm kővastagság
•  Színek: kevert kagyló szín, grafitfehér

Több színben
14.702 Ft/m² helyett                  csak 11.320 Ft/m²
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Escado® 2.0
—

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

•  Nagyon modern összhatást ad a szép élképzésével
•  Lapokkal, falkővel lépcsővel, szegélykővel azonos  

színben kombinálható
•  Mind a négy oldalán elmozdulás gátlóval kialakított
•  Járólap 59,7x39,7 és 59,7x59,7 cm
• 4 cm lapvastagság
•  Színek: barista, grafitfehér (csak 59,7x39,7 cm), 

ezüstszürke, kevert kagyló szín

Több színben
14.272 Ft/m² helyett                     csak 10.990 Ft/m²

grafitfehér

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

Carma® Nobile
—

•   Természetes  hatású fúgakép, a gyengéden 
lekerekített éleknek köszönhetően

• Gyorsan tiszta impregnálással
• Minden oldala fagy és sóálló
•  Négy különböző méretben kapható  (68x45, 45x45, 

45x22 és 22x22 cm), kb. 3,8-4,5 cm vastag
•  Színek: ezüstszürke, aranysárga, strandsárga, 

elefántcsont

Több színben
31.156 Ft/m² helyett csak 23.990 Ft/m² 
(Több méretben történő kiadásnál)

strandsárga
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Colori fal/kerítés
—

•  Falkő, elegáns hosszanti formák fal, kerítés, 
magaságyás kialakításhoz

•  Minden oldala lehet látszó felület
•  Azonos színben jól kombinálható térkővel, lapokkal, 

lépcsőkkel és szegélykövekkel
•  Fagyálló
•  Színek: kevert kagyló szín, ezüstszürke

Normál kő 
2.572 Ft/db. helyett      csak 1.980 Ft/db.
 
Félkő 
1.285 Ft/db. helyett            csak 990 Ft/db.
 
Kötőkő
3.767 Ft/db. helyett     csak 2.900 Ft/db.
 
Fedlap 
4.533 Ft/db. helyett     csak 3.490 Ft/db.

Colori szegélykő
—

•   Egyenes szegélykő a szegélyek kialakításához
•  A felső felülete egyenes, a nút és illesztő 

kapcsolatnak köszönhetően kiválóan  illeszthető
•  Mindkét oldala fózolt
•  Só és fagyálló
•  Azonos színben kombinálható 

térkővel,lappal,falkővel,és lépcsővel
•  100x20x5 cm
•  Színek: grafitfehér, kevert kagyló szín, 

ezüstszürke

Több színben
1.988 Ft/db. helyett    csak 1.530 Ft/db.

ezüstszürke

grafitfehér

grafitfehér

Leo® Colori lap
—

•   Teraszlap ami fózolt
• Teraszokra, pihenőkre, kerti utakra ajánlott,
     gyalogos forgalomhoz
• Szettben  jól kombinálható térkővel, falkővel,
   lépcső és szegélykővel
•  Minden  oldala  fagy  és  sóálló
•  59,7x29,7 cm, 5 cm lapvastagsággal
•  Színek: grafitfehér, kevert kagyló szín

Több színben
15.571 Ft/m² helyett  csak 11.990 Ft/m²
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Tegula® fal antik
—

• Antik falkő több színben és formában 
•  Ajánlott fal. lépcső, kerítés, szegély, kialakításhoz
•  Egyenes és íves kivitelben
•  Minden oldala fagy és sóálló
•  Színek: kagylómész, szürke árnyalt, tejeskávé, 

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

Normál kő 
1.805 Ft/db. helyett       csak 1.390 Ft/db.
Univerzális kő
908 Ft/db. helyett             csak  699 Ft/db.
Kötőkő
2.714 Ft/db. helyett       csak 2.090 Ft/db.
Igény szerinti kialakításhoz kérjen árat tőlünk.

tejeskávé

jávabarna 

Törpekanál
—

•   A föld a törpekanálban marad garanciát adunk a 
termékhez

• Növénybarát mint egy cserépedény
• 11 kg a legkönnyebb törpekanál egész Ausztriában. 
  Vásárlónak is könnyű a lerakása
•  Természetesen lekerekített a formája, 

megakadályozza a föld kifolyását
•  Színek: földbarna, napsárga, kagylómész,  

jávabarna, sziklaszürke

Több színben
1.909 Ft/db. helyett             csak 1.470 Ft/db.



örömet   ad!Egyszerűen
A kövek a kertben egy központi  

szerepet játszanak, akár falról, kerítés-

ről, vagy éppen talaj lefedésről 

így teraszról, bejáratról vagy kerti útról 

van szó.

Nagy értékű és legjobb minőségben feldolgozott anyagokról van szó, 
amely a környezetének a színvilágával jól kombinálható és lényegesen 
hozzájárulnak, hogy Ön a kertjében nagyon jól érezze magát. 

Mindegy,hogy Ön éppen modern vagy klassszikus, vagy éppen 
rusztikus formákat kedvel, a Weissenböck cég egy széles kínálatot 
biztosít térkövekből, kerítés és falkövekből, akárcsak szegély és 
lépcső kövekből, amelyekkel Ön a saját kertjét és környezetét az 
egyéni ízlése szerint tudja kialakítani.

A Weissenböck katalógusban a „Kövek a természetnek” a 
mintakertünkben és az interneten a www.steine.at találja meg Ön is a 
számtalan sok építési ötletet, akár bővítésről vagy csak inspirációról 
legyen szó.



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

www.kovek.hu
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