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Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 3K ATA LÓ G U S    2 0 2 3

Ajánlott ár. A megjelenített árak a gyártó által ajánlottak, amelyek
viszonteladónként változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.2 K ATA LÓ G U S    2 0 2 3
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VIASTEIN DESIGNER - tervezői támogatás a tájépítész és építész tervezők számára

Az alapok mindig a tervezőasztalnál kezdődnek. VIASTEIN Designer 
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Utólagos felületmegmunkálási 
technológiák és felületvédelem -
a            felületkezelés és a
Clean Protect

Clean & Color Protect
A Clean & Color Protect innovatív technológia a hazai 
gyakorlatban egyedülálló felület- és színvédelmi eljárásnak 
számít. A gyártási folyamat során a nyers, nedves felületre 
juttatott impregnáló anyag a kopóréteggel együtt köt 
meg. Így nem csupán egy védőréteg kerül a termékeinkre, 
hanem anyagában válik hosszútávon ellenállóvá a felületi 
szennyeződések és az időjárási viszontagságok ellen.

VIA + Gyöngyszórt felület: nemes- 
acél golyókkal szórt felület, a-
mely a tisztítás után Clean Protect  
speciáis impregnálási eljáráson megy 
keresztül, így biztosítva a termék 
hosszantartó víz-, szennyeződés-  
és folttaszító képességét, valamint 
védelmi rendszerét az időjárás 
viszontagságaival szemben. Az így 
készült felület magasabb esztétikai 
megjelenése mellett ellenállóbb a 
környezeti hatásokkal szemben.

Gyöngyszórt RoppantottClean Protect

VIA + Roppantott termékek: 
mindkét oldalon hasított falazóblokk 
termékek letisztult élképzés-
sel. Egységes szélességben és 
magasságban, változó hosszúság-
ban antik hatású terméskőhatást 
nyújtva.

Olyan felületvédelmi eljárás, 
mely az utólagosan megmunkált 
gyöngyszórt és nemesített felületű 
termékeink védelmét, hosszú élet-
tartamát biztosítja.
A Clean & Color Protect felület-
védelmi eljárással szemben a Clean 
Protect technológiát a kész termék 
felületén alkalmazzuk.

Sokáig megtartja az eredeti árnyalatot

Víztaszító – csökkenti a mészkivirágzást

Könnyen tisztítható

Hosszú élettartam

normál felület Clean & Color Protect

roppantott felület

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.
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FARO TRIO
STRUKTURÁLT

A FARO TRIO 6 cm-es térkövünk struk-
turált  felületével és kis kőméreteivel 
egyesíti a nemes kisugárzást és a tiszta 
természetességet. Az enyhén hullámos 
felület és annak élettel teli struktúrája 
a díszburkolatnak elegáns karaktert 
kölcsönöz. A hullámos éle változatos 
fugaképpel visszafogottan utal a kő 
eredeti, természetes megjelenésére. 
A FARO TRIO egy rendkívül sokoldalú 
díszburkolat. A burkolat felületi védelmét 
Clean & Color Protect kezeléssel biz-
tosítjuk, amely ellenállóvá teszi az idő-
járás viszontagságaival szemben, vala-
mint könnyen tisztathatóvá varázsolja a 
felületet. A három, egymáshoz méret-
ben passzoló térkő a rakatképben 
vegyesen megtalálható. A rakatkép kial-
akítása a FARO TRIO kövek gépi rakását, 
de a kézzel történő gyors beépítést is 
lehetővé teszi.

8.850 Ft/m²
6 cm
14,4 x 14,4 cm
18 x 14,4 cm
21,6 x 14,4 cm
360
9,30
1256
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

8.850 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

antracit/
fehér árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

mokka 
árnyalt

szavanna 
árnyalt

szavanna árnyaltantracit/fehér árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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FLORENCE
STRUKTURÁLT

A FLORENCE strukturált térkő 
egyszerre rusztikus és monumentáris. 
Rusztikus, mert az ívelt sarkok és a 
plasztikus felület az egyedi, természetes 
kövek hangulatát idézik meg az ötféle 
méretű kő mindegyikén. Beépítés után 
olyan környezetet teremt, mintha 
mindig is az épület miliőjébe tartozna. 
Kihangsúlyozza a teret, egyben el is 
rejti azt, ezzel az ellentmondással teszi 
magát tökéletessé és simulékonnyá 
a környezetéhez. Két kedvelt árnyalt 
színéhez minden kerti kiegészítő ter-
mékünk illeszkedik.

kagylóhéj 
árnyalt

szavanna 
árnyalt

9.430 Ft/m²
6 cm
50 x 40 cm
30 x 30 cm
40 x 20 cm
30 x 20 cm
20 x 20 cm
100
9,6
1208,30
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

9.430 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

szavanna árnyaltkagylóhéj árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

kobalt
árnyalt

PRÉMIUM

ÚJ

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is 
hatást gyakorló nemzetközi események miatt 

fuvardíj felárat számítunk fel, ennek 
mértékéről érdeklődjön értékesítési partne-

reinknél.
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OLD
STONE

antracit kagylóhéj 
árnyalt

8.540 Ft/m²
7 cm
13,3 x 13,2 cm
16,6 x 13,2 cm
19,9 x 13,2 cm
23,3 x 13,2 cm
26,6 x 13,2 cm
370
9,50
1320
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

8.540 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

A jó öreg kő, ami minden történelmi 
korszakban megjelenik, nem más 
mint az OLD STONE. A macskakő 
ihlette OLD STONE 5 különböző 
méretével, egyenetlen felületi 
kialakításával, a széles fugákkal 
bármilyen műemléki környezetbe 
belesimul. Tökéletesen visszaadja 
a kézzel megmunkált, használat 
során lekopott, legömbölyödött 
bazalt vagy andezit kockakövek 
formáját. A történelmi városrészek  
utcáinak, a kastélyok sétányainak 
hangulatát idéző kövünkkel 
becsempészhető a történelem a 
saját kertünkbe is. 

antracitkagylóhéj árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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VIA
HOLZ
10.320 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

10.320 Ft/m²
8 cm
40 x 21 cm
45 x 21 cm
55 x 21 cm
60 x 21 cm
80
8,32
1420
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

Természetesség egy kicsit másképpen: 
megjelenése, akár a természetes fáé. 
A VIA HOLZ faerezet hatásával hívja 
fel magára a figyelmet. A különleges 
formája, mérete és mély színei miatt 
könnyen eredeti fából készült burko-
latnak nézhetnénk, pedig egy nyolc 
centiméter vastag, stabil és időtálló 
térkőről van szó. Az ében árnyalat az 
udvaron sétálva hamisítatlan skandináv 
hangulatba hozza. A gesztenye és kőris 
pedig a hazai erdőink természetességét, 
nyugalmát varázsolják a teraszon, vagy a 
parkban pihenők számára. A különösen 
hosszan tartó, élénk színekért és 
könynyű tisztíthatóságért Clean & 
Color Protect technológiával készítjük.

ében gesztenye

kőris

kőrisében

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

VÁLTOZATLAN
ÁRON!
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ALMADA
STRUKTURÁLT

Az ALMADA díszburkolat négy külön-
böző méretből álló kombinációval, sima 
vagy STRUKTURÁLT felületű kivitel-
lel, klasszikus és időtálló eleganciával 
illeszkedik a modern épületek köré.

antracit/
fehér árnyalt

antracit/
fehér árnyalt

bazalt
árnyalt

bazalt
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

9.410 Ft/m²
6 cm
22 x 33 cm
33 x 33 cm
44 x 33 cm
55 x 33 cm
90
10,90
1472
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

9.860 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

strukturált kagylóhéj árnyaltstrukturált bazalt árnyalt

ALMADA
9.410 Ft/m²
* AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR

mokka
árnyalt

mokka
árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ajánlott ár. A megjelenített árak a gyártó által ajánlottak, amelyek
viszonteladónként változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.16 17K ATA LÓ G U S    2 0 2 3K ATA LÓ G U S    2 0 2 3
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VENETO
9.760 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

9.760 Ft/m²
6 cm
30 x 18 cm
40 x 18 cm
50 x 18 cm
150
10,80
1458
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

A VENETO térkőrendszer több szem-
pontból is egyedülállónak számít a hazai 
díszburkolatok között. Magyarországon 
elsőként a VIASTEIN termékválasz-
tékában található olyan burkolat, mely-
nek adottságai a felhasználói igényeket 
több feltételnek megfelelve képes 
teljesíteni. A burkolat elemei között 
háromféle méretben kétféle felület vál-
takozik: a sima és a strukturált. A kövek 
élei nem fózoltak, ezáltal nem a fugák, 
hanem a felületek válnak meghatározó 
motívummá. A kétféle felület alkalmassá 
teszi a VENETO-t mind a modern, 
mind a klasszikus, rusztikus hangulatú 
környezetbe illeszkedni.

kobalt
árnyalt

krém

krémkobalt árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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FARO 
SETTE

FARO SETTE  térkövünk az épületeknek 
és tereknek a megszokottól eltérő, 
különleges felületi megjelenést biz-
tosít. Az enyhén hullámos élek és a 
sima felület egyedi jelleget adnak a hét 
méretből álló 6 cm vastagságú térkőnek. 
Antracit és árnyalt színváltozatokban 
elérhető. A hét különböző méretű kő 
kombinációval, zökkenőmentes felület-
tel sajátos hangulatot kölcsönöz, míg 
az előre kialakított lerakási kép segíti 
a kivitelezési munkálatot. A burkolat 
felületi védelmét Clean & Color Protect 
kezeléssel biztosítjuk, amely megvédi az 
időjárás viszontagságaitól és könnyen 
tisztíthatóvá teszi a felületét.

antracit kagylóhéj 
árnyalt

mokka 
árnyalt

9.100 Ft/m²
6 cm
21,6 x 28,8 cm
14,4 x 28,8 cm
21,6 x 21,6 cm
14,4 x 21,6 cm
14,4 x 14,4 cm
7,2 x 21,6 cm
7,2 x 14,4 cm
310
9,30
1256
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

9.100 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

mokka árnyaltantracit

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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PULITO
TRIO
6.240 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

6.240 Ft/m²
5 cm
14,4 x 14,4 cm
18 x 14,4 cm
21,6 x 14,4 cm
432
11,16
1339
12

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

Nagyszerűen egyszerű. A PULITO 
TRIO finom, sima, zökkenőmentes 
felületével, árnyalt színeivel és natúr 
vonalaival könnyedén belesimul 
bármilyen környezetbe. Modern 
környezetnek klasszikus, a rusztikus 
otthonok számára pedig természetes 
megjelenést kölcsönöz. Új színei 
egymással is keverhetők és kitűnően 
harmonizálnak, így a lehetséges kom-
binációknak csak a képzelet szabhat 
határt. Kombinált méretben, 5 cm-es 
vastagsággal kapható.

antracit/
fehér árnyalt

flat white

mokka
árnyalt

mokka árnyalt - flat white kevert lerakásflat white árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

VÁLTOZATLAN
ÁRON!



22 23Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

K ATA LÓ G U S    2 0 2 3K ATA LÓ G U S    2 0 2 3

VIETO
MISTRO

A VIETO MISTRO térkövünk 6 és 8 cm 
vastagságban is elérhető, ezért kitűnő 
választás családi házak és közterületek, 
parkok, terek díszburkolatához. A vas-
tagságot a funkcióhoz igazítva minden 
felhasználást lefed. Enyhén hullámos 
élei és az árnyalt színek egyedi, patinás 
hatást keltenek. Mivel élei nem fózol-
tak, a VIETO MISTRO zökkenőmentes 
burkolat építésére is alkalmas. A burko-
lat felületi védelmét a Clean & Color 
Protect technológia biztosítja, mely 
megvédi a felületet az időjárás viszon-
tagságaitól és könnyen tisztíthatóvá 
varázsolja azt. 

antracit/
fehér árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

mokka 
árnyalt

9.260 Ft/m²-től
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

11.580 Ft/m²
8 cm
18,9 x 11,3 cm
18,9 x 14,8 cm
22,3 x 18,9 cm
296
9,20
1656
8

9.260 Ft/m²
6 cm
18,9 x 11,3 cm
18,9 x 14,8 cm
22,3 x 18,9 cm
370
11,50
1553
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

kagylóhéj árnyaltantracit/fehér árnyalt-kagylóhéj árnyalt kevert lerakás

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

6 CM

8 CM

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

6 cm
VÁLTOZATLAN

ÁRON!
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ARTLINE

7.380 Ft/m²
5 cm
20 x 15 cm
30 x 15 cm
35 x 15 cm
37,4 x 15 cm
27,4 x 20 cm
35 x 20 cm
45 x 20 cm
168
12,96
1368
12

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

7.380 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

Művészi vonalakkal született ARTLINE 
burkolatunk a kombinált hét mérete 
ellenére mindenben harmonizál térkő 
és teraszburkoló családjainkhoz. Vál-
tozó szélességű lapjai mesteri pon-
tossággal illeszkednek egymáshoz, és 
változatos külsőt kölcsönöznek iro-
da vagy lakóépület köré. Homogén, 
sima járófelülete, Clean & Color Pro-
tect felületkezelése megakadályozza 
a szennyeződések megtapadását, így 
segítve a díszburkolat tisztán tartását. 
Ezzel a tökéletességgel csak a ter-
mészet adta vonalak tudnak versenyre 
kelni.

mokka 
árnyalt

kobalt
árnyalt

mokka árnyaltmokka árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

ÚJ



26 27Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

K ATA LÓ G U S    2 0 2 3K ATA LÓ G U S    2 0 2 3

BUDA-
PART

Geometrikus mintázat, árnyalatban 
eltérő három szürke szín, kifogásta-
lan minőség. A BudaPart projekthez 
kifejlesztett BUDAPART térkövünket 
a budapesti Kopaszi-gáton épülő új 
városrész ihlette. Egyedi tervezésű 
termékünk nemcsak ehhez a miliőhöz, 
de minden modern, minimalista 
környezethez passzol. Különleges 
formavilága egyfajta játékosságot, 
dinamikát kölcsönöz bármilyen 
térnek. NEXUS távtartórendszere 
tökéletes kapcsolódást biztosít a 
kövek között, így alkot elmozdulás-
mentes felületet.

világosszürke középszürke

sötétszürke

14.030 Ft/m²-től
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

16.390 Ft/m²
10 cm
26,5 x 30 cm
8,5 x 34,3 cm
144
7,60
1600
8

14.030 Ft/m²
8 cm
26,5 x 30 cm
8,5 x 34,3 cm
180
9,50
1800
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

sötétszürke / világosszürke

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

világosszürke

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM



szavanna 
árnyalt
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SEMPRE
GRANDO

A SEMPRE GRANDO térkőrendszer 
elegáns, letisztult formavilágával a nagy 
tereknek is esztétikus megjelenést 
kölcsönöz. 30 cm-es raszterméretével, 
a háromfajta lap 30, 45 és 60 cm 
hosszúságával kitűnő választás minden 
felhasználó számára. A letisztult, kom-
binált formarendszerhez árnyalt színek 
vagy egyedi VIA+ gyöngyszórt felületi 
kialakítás társul. A VIA+ gyöngyszórt 
felületi megmunkálás különleges, 
érdekes megjelenést biztosít a folyton 
változó világunkban. A burkolat felületi 
védelmét az árnyalt színek esetében 
a Clean & Color Protect technológia, 
míg a VIA+ felületek esetében a Clean 
Protect eljárás biztosítja, amely védi a 
felületet az időjárás viszontagságaival 
szemben, valamint könnyen tisz-
títhatóvá teszi a felületet.

9.635 Ft/m²
6 cm
30 x 30 cm
45 x 30 cm
60 x 30 cm
80
10,80
1458
10

12.240 Ft/m²
6 cm
30 x 30 cm
45 x 30 cm
60 x 30 cm
80
10,80
1458
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit/
fehér árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

mokka 
árnyalt

bazalt
árnyalt

kobalt
árnyalt

bronz
árnyalt9.635 Ft/m²-től

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

kagylóhéj árnyaltantracit/fehér árnyalt

krém 
gyöngyszórt

ekrü sötét 
gyöngyszürke

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

PRÉMIUM+

ÚJ

ÚJ

PRÉMIUM+

PRÉMIUM

VÁLTOZATLAN
ÁRON!
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SEMPRE
MISTRO

A SEMPRE MISTRO rendszer a 
hagyományos 10 × 20, 20 × 20 és 
30 × 20 cm-es kombinált térkövekből 
áll. A SEMPRE MISTRO termékcsalád 
háromfajta köve a rakásképnek meg-
felelően vegyesen, soronként van 
elhelyezve a raklapon. Az egyszerű 
kőformát az árnyalt színei és a 
VIA+ gyöngyszórt felülettel párosí-
tott Clean Protect védelem a sor 
kötéshez előkészített lerakási minta 
emeli ki a megszokott formavilág-
ból. Kézzel történő lerakással akár 
vad vagy szabad kötéssel változa-
tos felület alakítható ki. A SEMPRE 
MISTRO kötésben rakható térkövet 
6 és 8 cm vastagságban gyártjuk. 
Az erős NEXUS távtartó bordázata 
alkalmassá teszik a díszburkolatot 
– a kiselemes rendszer ellenére – 
nagyforgalmú felületek, közterek, 
parkolók burkolására. Változatos, 
árnyalt színeivel kitűnően illeszkedik 
bármilyen épület környezetébe.

8.245 Ft/m²-től
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

8.245 Ft/m²
6 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
300
12,00
1620
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

9.720 Ft/m²
8 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
240
9,60
1728
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

9.995 Ft/m²
6 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm
300
12,00
1620
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit
fehér árnyalt

bazalt
árnyalt

mokka 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

szavanna 
árnyalt

kobalt
árnyalt

bronz
árnyalt

antracit/fehér árnyaltbazalt árnyalt

ekrü sötét
gyöngyszürke

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 6 CM

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 8 CM

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

PRÉMIUM+

PRÉMIUM

PRÉMIUM PRÉMIUM+

ÚJ

6 cm
VÁLTOZATLAN

ÁRON!



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ajánlott ár. A megjelenített árak a gyártó által ajánlottak, amelyek
viszonteladónként változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.32 33K ATA LÓ G U S    2 0 2 3K ATA LÓ G U S    2 0 2 3

SEMPRE
VERDE

VERSA 
NATURA

Korunk egyik legnagyobb kihívását 
a klímaváltozás jelenti. A szélsőséges 
időjárási jelenségek felbecsülhetetlen 
károkat tudnak okozni, mint a hirtelen 
érkező, özönvíz-szerű esőzések okozta 
lokális árvizek. A csapadékvíz-kezelés-
ben hagyományosan alkalmazott 
műszaki megoldások önmagukban nem 
elegendők. Hosszútávon a vízáteresztő 
burkolatok, a víz helyben tartása szik-
kasztók és esőkertek építésével egyre 
szélesebb körben bevált módszernek 
bizonyulnak.
SEMPRE VERDE és VERSA NATURA 
széles fugás termékünk kínál alternatív 
megoldást a vízáteresztő burkolat kial-
akítására megfelelő alépítménnyel. Az 
elcsúszásmentes fugarendszernek 
köszönhetően a SEMPRE VERDE 
és VERSA NATURA 8 cm magas 
kövünkkel stabil, terhelhető burko-
lat építhető. A fugarendszer kétféle 
lerakási lehetőségnek is teret ad: 
hálókötésben vagy feles eltolással is 
jól funkcionál. A SEMPRE VERDE és 
VERSA NATURA térkövünk kőmérete 
20x20 cm a fugatávtartókkal együtt. 
A fugatávolság 3 cm a SEMPRE 
VERDE esetében, melyet kőzúzalék-
kal, gyöngykaviccsal ajánlunk feltölteni. 
A kőzúzalék színárnyalatától függően 
hangsúlyos motívummá vagy homogén, 
környezetbe simuló felületté válhat a 
SEMPRE VERDE burkolat.

8.990 Ft/m²
8 cm
20 x 20 cm
192
7,68
1114
8

9.900 Ft/m²
8 cm
20 x 20 cm
240
9,60
1494
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit

8.990

9.900

Ft/m²

Ft/m²

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

PRÉMIUM+

antracit

ekrü sötét
gyöngyszürke

SEMPRE VERDE rakatkép
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SEMPRE

6.520 Ft/m²-től
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

6520 Ft/m²
4 cm
10 x 20 cm
756
15,12
1330
14

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

A SEMPRE termékcsalád legkisebb 
tagja a 10x20 cm-es méretű, 4 és 
6 cm-es vastagságban elérhető 
kövünk. A fózolt, fugatávtartókkal 
ellátott SEMPRE egyszerű formá-
jának köszönhetően lenyűgöző 
felületek alakíthatók ki, hiszen min- 
denféle rakásmintával beépíthető.antracit/

fehér árnyalt
mokka
árnyalt

7210 Ft/m²
6 cm
10 x 20 cm
540
10,80
1458,00
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit / fehér árnyaltmokka árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

4 CM

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

6 CM

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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VIANUM

7.780 Ft/m²
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

7.780 Ft/m²
5 cm
27 x 6,8 cm
576
10,57
1114,30
12

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

Keskeny, elegáns, tökéletes jellemzők 
illenek a VIANUM térkövünkhöz, 
amely parketta, soros vagy diagonál 
rakásmódban a beépítést követően 
meghálálja e szavakat. Esztétikus, 
ámulatba ejtő természetközeli színei 
tökéletes felülettel illeszkednek ter-
aszok, járdák, lakó-sétálóövezetek 
környezetébe. 

bronz
árnyalt

gesztenye
árnyalat

antracit/
fehér árnyalt

antracit/fehér árnyaltgesztenye árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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DUNA-
HULLÁM
850 Ft/db
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

850 Ft/db
5 cm
40 x 20 cm
120
9,60
1096
12

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

DUNAHULLÁM járda- és terasz-
burkolólapunk nevét Európa és 
hazánk legnagyobb folyamáról kapta. 
Felületi struktúrája a Duna hullámait 
eleveníti meg, míg fekete és fehér 
színei ünnepi hangulatot teremtenek 
a közösségi tereken, teraszokon, 
40x20x5 cm méretével egyszerűen 
és gyorsan beépíthető. Az egyedülálló 
díszburkolati struktúra Clean & Co-
lor Protect felületvédelme nem csak 
a vízelvezetést segíti elő, hanem a 
különleges bevonat kihangsúlyozza, 
karakteressé teszi e lappal burkolt 
területek megjelenését.

fehér fekete

 fehér és fekete kevert lerakásfehér

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe a 
valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM



4140 K ATA LÓ G U S    2 0 2 3Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

K ATA LÓ G U S    2 0 2 3

FOLIO
FINO

FOLIO FINO teraszburkoló lapjaink 
funkcionalitásukkal és esztétikus 
formatervezésükkel az építészet és 
a lakáskultúra egységes harmóniáját 
hozzák létre. Burkolataink kellemes 
összhangot teremtenek, mely hosszas 
pihenésre és lazításra csábítanak, vagy 
éppen a család és barátok találkozóhe-
lyéül szolgálhatnak. A 60x30x4,2 
cm mérete ellenére a természethez 
hasonlóan a teraszburkoló ter-
mékcsalád árnyalt színeiben és VIA+ 
gyöngyszórt felületi kialakításában is 
változatos. A lapok felületi védelmét 
a Clean & Color Protect technológia, 
VIA+ felületkezelés esetén a Clean 
Protect eljárás biztosítja, mely megvédi 
a felületet az időjárás viszontagságaitól 
és könnyen tisztíthatóvá varázsolja a 
burkolat felületét, így akár teraszok, 
erkélyek, tetőkertek burkolataként 
sem okoz problémát a mindennapi 
használatból eredő szennyeződések 
tisztítása.

2.330 Ft/db
4,2 cm
60 x 30 cm
84
15,12
1361
14

2.610 Ft/db
4,2 cm
60 x 30 cm
84
15,12
1361
14

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

2.330 Ft/db-tól

sötét
éjszürke

kagylóhéj 
árnyalt

bazalt
árnyalt

mokka árnyalt

homoksárga 
árnyalt

antracit/fehér 
árnyalt

kobalt
árnyalt

szavanna 
árnyalt

krém

mokka árnyalatantracit / fehér árnyalt

ekrü sötét
gyöngyszürke

krém
gyöngyszórt

krém gyöngyszórt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM+

PRÉMIUM+

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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GRANDO

14.790
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

A GRANDO termékcsalád egyedi 
igényekre szabható nagyformátumú 
laprendszer. Többféle méret, szín és 
felületképzés közül lehet választani, 
minden egyedi igény teljes körű kiszol-
gálására. A GRANDO lapok folyamatos 
fejlesztésével új színek, méretek mel-
lett a Clean&Color Protect védelem-
mel ellátott termékek bővítik a válasz-
tékot.  Hazánkban egyedülálló módon 
csak a VIASTEIN biztosít 100x100 cm 
méretben 1 m2 felületű díszburkolatot.

szürke antracit

antracit/
fehér árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

R

Ft/m²

szürke | antracit | antracit/fehér 
árnyalt | kagylóhéj árnyalt

14.790 Ft/m²
8 cm
60 x 20 cm
80
9,6
1728
8

szürke | antracit | antracit/fehér 
árnyalt | kagylóhéj árnyalt

14.790 Ft/m²
8 cm
60 x 30 cm
48
8,64
1555
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

szürke | antracit | antracit/fehér 
árnyalt | kagylóhéj árnyalt

14.790 Ft/m²
8 cm
60 x 40 cm
32
7,68
1383
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

szürke | antracit | antracit/fehér 
árnyalt | kagylóhéj árnyalt

14.790 Ft/m²
8 cm
60 x 60 cm
16
5,76
1037
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

szürke | antracit | antracit/fehér 
árnyalt | kagylóhéj árnyalt

14.790 Ft/m²
8 cm
80 x 60 cm
16
7,68
1382
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

szürke | antracit | antracit/fehér 
árnyalt | kagylóhéj árnyalt

18.940 Ft/m²
10 cm
100 x 100 cm
8
8,00
1730
8

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit/fehér árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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PRESTIGE

Tekintélyt parancsoló nagy méret 
és egyenes, letisztult, minimalista 
stílus jellemzi a PRESTIGE burkoló 
lapunkat. Élkezelt, sima felületével 
azonnal az ékköve lesz belső ud-
varok, penthouse apartmanok 
és családiházak környezetének. 5 
cm vastagságával akár felújításkor 
utólagos beépítéssel is felhasznál-
ható. Mérete lehetővé teszi kép-
zeletünk minden lerakási variáció-
jának a megvalósítását, mint a 
háló-, könyök-, parkettakötés, 
feles eltolás rakásmóddal történő 
beépítést.

antracit bazalt árnyalt

2.570 Ft/db
5 cm
70 x 35 x 5 cm
36
8,88
968,57
12

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

2.570 Ft/db
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

bazalt árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

bazalt árnyalt

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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Az elemek amiket tartalmaz (az árak bruttó 
fogyasztói árak): 

KOF 1

KOF 2

KF

OE1

OE2

KE

TOTAL

   1db  x  4.295 Ft

   1db  x  5.700 Ft

   3db  x  4.440 Ft  = 13.320 Ft

 12db  x  3.315 Ft  = 39.780 Ft

12 db  x  5.975 Ft  = 71.700 Ft

16 db  x  3.020 Ft  = 48.320 Ft                

183.115 Ft

JÓ TANÁCSOK

1

2

3

4

Tömítéshez, ideiglenes rögzítéshez használjon szilikon 
bázisú anyagot.

Kerítéselemek kitöltésére használjon C20/25 betont.

Használjon betonvasat az elemek stabilitása érdekében.

Méretre vágáshoz használjon sarokcsiszolót, vizesvágót.

AVANGARD
KERÍTÉS-
RENDSZER

3.020
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

Az AVANGARD kerítésrendszer 
úttörő a maga kategóriájában. 
Ez az út pedig egyenesen felfelé 
vezet. Ezt a falazóblokk-rendszert 
nem csupán szintkülönbségek 
elválasztására és virágoskertek, tavak 
elkerítésére használhatja. Egyedi, 
üreges kialakításának köszönhetően 
magasabb kerítésnek és zajvédőfalnak 
is egyaránt kiváló. Az árnyalt színvilága 
letisztult, modern térbe, mediterrán 
környezetbe egyaránt ajánljuk. A VIA+ 
roppantott felületmegminkálás antik, 
terméskő megjelenést kölcsönöz.

antracit/
fehér árnyalt

mokka 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyaltFt/db-tól

KE - KERÍTESELEM
2 oldalt roppantott felülettel

OE1 - OSZLOPELEM
4 oldalt roppantott felülettel

OE2 - OSZLOPELEM
4 oldalt roppantott felülettel

KF - KERÍTES FEDLAP
2 oldalt roppantott felülettel

KOF2 - OSZLOP FEDŐLAP
4 oldalt roppantott felülettel

KOF1 - OSZLOP FEDŐLAP
4 oldalt roppantott felülettel

antracit/fehér árnyalt
mokka árnyalt
kagylóhéj árnyalt

antracit/fehér árnyalt
mokka árnyalt
kagylóhéj árnyalt

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.020 Ft/db
16 cm
40 x 20 cm
48
2,56
864
6

4.440 Ft/db
8 cm
60 x 30 cm
32
5,76
1027
8

antracit/fehér árnyalt
mokka árnyalt
kagylóhéj árnyalt

antracit/fehér árnyalt
mokka árnyalt
kagylóhéj árnyalt

3.315 Ft/db
16 cm
25 x 30 cm
0,32
1,92
640
6

4.295 Ft/db
8 cm
31 x 36 cm
32
3,57
640
8

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit/fehér árnyalt
mokka árnyalt
kagylóhéj árnyalt

antracit/fehér árnyalt
mokka árnyalt
kagylóhéj árnyalt

5.975 Ft/db
16 cm
50 x 30 cm
20
1,60
600
5

5.700 Ft/db
8 cm
56 x 36 cm
32
6,45
1152
8

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

kagylóhéj árnyalt

AVANGARD
kerítes minta

KOF1 31x36x8 cm

O
E1

 3
0x

25
x1

6 
cm

O
E2

 5
0x

30
x1

6 
cm

KF 60x30x8 cm

KE 40x20x8 cm

KOF2 50x30x8 cm

1,
92

0 
m

2,350 m

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM+

VÁLTOZATLAN
ÁRON!
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MATTONE TRES falazóblokk VIA+ 
technológiának köszönhető roppan-
tott felületével a természetes kövek 
felületét, változatos színvilágát, han-
gulatát teremti meg díszkertekben és 
parkokban. Három különböző oldal-
hosszúságú eleme lehetővé teszi zaj- 
és elválasztófalak, magaságyások vagy 
díszmedencék építésére. Természetközeli 
színárnyalata adja meg a felépített fala-
zat karakterét. A MATTONE TRES fala-
zóblokkok két hosszanti oldala hasított 
felületű, míg a csatlakozó oldalai simák, 
így optimálisan használhatók fel alacsony 
vagy térelválasztó falazat, magaságyás 
készítésére.

MATTONE TRES falrendszerünk 
kiegészítő, lezáró elemei teljessé, 
hangsúlyossá varázsolják udvarok, parkok, 
kertek falazóblokkból épített falait, kie-
melt ágyásait. A VIA+ technikával készült 
oldalain roppantott strukturált felületű 
fedlapok zárják és óvják a magaságyás, 
térelválasztó falazat felülét az időjárás 
viszontagságaitól és egyben esztétikussá, 
karakteressé teszik annak látványát. A 
MATTONE TRES fedlap a végelem vagy 
sarokelem között elhelyezve biztosít 
folytonosságot az építmény tetején. A 
sarokelem a falazat szögben történő 
tökéletes illeszkedésével kiegészíti a fal 
vonalvezetésének irányváltoztatását. A 
fedlap végelem a térelvásztó fal utolsó 
lezáró elmeként teszi teljessé, esztéti-
kussá az építményt.

7.115 Ft/fm
15 cm
44 x 22 cm
33 x 22 cm
22 x 22 cm
24
3,56
1680
6

4.440 Ft/db
8 cm
60 x 30 cm
32
5,76
1027
8

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / fm

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

2.250 Ft/db
8 cm
30 x 30 cm
32
2,88
520
8

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

2.250 Ft/db
8 cm
30 x 30 cm
32
2,88
520
8

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

MATTONE TRES FALAZÓBLOKK
roppantott felülettel

MATTONE TRES
roppantott fedlap sarokelem

MATTONE TRES
roppantott fedlap

MATTONE TRES
roppantott fedlap végelem

MATTONE 
TRES
7.115
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

Ft/fm-től

antracit/fehér árnyalt és mokka árnyalt

antracit/ fehér árnyalt | mokka árnyalt | 
kagylóhéj árnyalt

antracit/ fehér árnyalt | mokka árnyalt | 
kagylóhéj árnyalt

antracit/ fehér árnyalt | mokka árnyalt | 
kagylóhéj árnyalt

antracit/ fehér árnyalt | mokka árnyalt | 
kagylóhéj árnyalt

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM+

antracit/
fehér árnyalt

mokka 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

VÁLTOZATLAN
ÁRON!
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MODULO

MODULO kerítésrendszer különleges 
60x30x9 cm méretével és színével és 
tiszta egyenes éleivel a mai letisztult 
formavilágú épületek környezetébe 
is remekül illeszkedik. MODULO 
kerítéselemünk üreges kialakítású, 
betonnal kitölthető, és az előkészített 
helyen betonacéllal megerősíthető. 
Természetesen az új MODULO 
kerítésrendszerhez is biztosíthatunk 
színben hozzá illő kiegészítő kerítés-
fedlapot 60x30x7,5 cm méretben.

3.080
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

Ft/db

antracit | modulo kerítéselem ( MKE)

3.080 Ft/db
9 cm
60 x 30 cm
60
3,24
1170
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit | modulo kerítésforma (MKF)
3.080 Ft/db
7,5 cm
60 x 30 cm
60
10,80
1810
10

ár / m²

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

antracit

antracitantracit

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM
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BLOKK-
LÉPCSŐ
ÉLKÉPZÉSSEL

Csúszásmentes, komfortos és 
kényelmes lépésmagasságú 
BLOKKLÉPCSŐINK megfelelő 
kiegészítői minden térkő felületnek. 
A kertet, az épületet és az utakat 
méretpontosan, letisztult vonal-
akkal, burkolatainkhoz illő színeivel 
és Clean&Color Protect védelem-
mel egyesíti. Kiegyenlítik, áthidal-
ják a magasságkülönbségeket és 
mozgalmassá, változatossá teszik 
a körülötte levő környezetet. 
Felületükben, alakjukban és színük-
ben tökéletesen igazodnak minden 
térkőrendszerünkhöz és további 
kreatív lehetőségeket rejtegetnek a 
klasszikustól a modernen keresztül a 
rusztikusig, a dekoratív dísztől a rejtett 
feljáróig. A közösségi városképnek 
is fontos eleme a lépcső, tagolja és 
összeköti a különböző tereket, par-
kokat, sétányokat.

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

11.740 Ft/db-tól

antracit | antracit/fehér árnyalt | bronz árnyalt |
kagylóhéj árnyalt | kobalt árnyalt | mokka árnyalt | 
szavanna árnyalt

szürke |

mokka 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

antracit/
fehér árnyalt

szavanna 
árnyalt

bronz
árnyalt

szürke

antracit

kobalt
árnyalt

kagylóhéj árnyaltmokka árnyalt

11.740 Ft/db
100x40x15 cm 
15
6,0
2100
5

ár / m²

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

spr / raklap

15.860 Ft/db
100x40x15 cm 
15
6,0
2100
5

ár / m²

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM

ÚJ



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ajánlott ár. A megjelenített árak a gyártó által ajánlottak, amelyek
viszonteladónként változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.54 55K ATA LÓ G U S    2 0 2 3K ATA LÓ G U S    2 0 2 3

K-SZEGÉLY
KOPÓRÉTEGGEL

PALISZÁD 
BLOKKSZEGÉLY

SÜLLYESZTETT
ÚTSZEGÉLY 
KOPÓRÉTEGGEL 

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR* AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

1.370 1.740

2.250

Ft/db Ft/db

Ft/db

mokka 
árnyalt

mokka 
árnyalt

mokka 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

antracit/
fehér árnyalt

antracit/
fehér árnyalt

antracit/
fehér árnyalt

1.370 Ft/db
12 / 10 cm
25x25 cm 
72
-
1280
3

1.740 Ft/db
35 cm
21,5x13,5 cm 
48
-
1008
2

2.250 Ft/db
20 cm
40x15 cm 
56
-
1624
4

ár / m²

magasság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

magasság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

ár / m²

magasság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM PRÉMIUM

PRÉMIUM

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Mi rendszerben gondolkozunk. Kerti kiegészítőinkkel szín-
harmóniát teremhet. Antracit/fehér, kagylóhéj és mokka 
árnyalt színekben minden funkcióra megoldást talál.



5756 K ATA LÓ G U S    2 0 2 3 K ATA LÓ G U S    2 0 2 3

KERTI-
SZEGÉLY
1.810 Ft/db
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

1.810 Ft/db
5 cm
100 x 20 cm 
54
-
1188
3

ár / db

vastagság

szélesség

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

LUNETTO
antracit

szürke

barna

1.300 Ft/db-tól
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR*

BETON-
FOLYÓKA

antracit/
fehér árnyalt

bronz
árnyalt

mokka 
árnyalt

kobalt
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt2.500 Ft/db

AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR* 

2.500 Ft/db
8 cm
40 x 40 cm 
60
9,6
1620
10

ár / db

vastagság

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap PALISZÁD
SORSZEGÉLY

szürke

mokka 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

1.300 Ft/db-tól
AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR* 

kagylóhéj | mokka

1.620 Ft/db
6 cm
50 x 28 cm
48
-
816
2

ár / db

vastagság

szélesség

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

szürke |

1.300 Ft/db
6 cm
50 x 28 cm
48
-
816
2

ár / db

vastagság

szélesség

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

barna | antracit

1.510 Ft/db
30 x 25 x 20 cm
60
-
822

ár / db

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

szürke  | 

1.300 Ft/db
30 x 25 x 20 cm
60
-
822
5

ár / db

méret

db / raklap

m2 / raklap

kg / raklap

sor / raklap

mokka 
árnyalt

kagylóhéj 
árnyalt

antracit/
fehér árnyalt

bazalt
árnyalt

szavanna 
árnyalt

bronz
árnyalt

antracitantracit/fehér árnyalt

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.

PRÉMIUM PRÉMIUM

PRÉMIUMPRÉMIUM

ÚJ

antracit
VÁLTOZATLAN

ÁRON!

krém

ÚJ

ÚJ

kobalt
árnyalt

ÚJ
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VIASTEIN Kft. nevében köszönjük, hogy kertje, épülete körüli terü-
let díszeként a 100%-ban magyar tulajdonban lévő gyártó díszbur-
kolati termékeit választotta. Betontermékeink méretválasztékával 
és színharmóniájával igyekszünk mindenben megfelelni vásárlóink 
igényeinek elképzeléseinek. Alábbiakban összegezzük a megrende-
léssel, szállítással, kivitelezéssel kapcsolatos legfontosabb informá-
ciókat. Kérjük, megrendelés előtt olvassa el figyelmesen. Bármilyen 
felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a kiadvá-
nyainkban, vagy a www.viastein.com oldalon megtalálható elérhe-
tőségeink egyikén. Munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget 
felmerülő kéréseinek a megoldására.

   MEGRENDELÉS

Termékeink színe egyedi és különleges színvilágot biztosít.
A színek megnevezése egy, kettő vagy több szín (árnyalt) keverékét 
is jelölhetik. Megrendelés előtt javasoljuk mintafelületeken megte-
kinteni termékeinket, hogy a leginkább Önnek tetsző, az otthonával 
és kertjével legjobban harmonizáló burkolatot sikerüljön kiválasz-
tania. Erre a Partnereinknél kiállított bemutatóállványokon, bemu-
tatókertjeinkben nyílik lehetősége. Megrendelés beérkezése után 
kollégáink rögzítik azt, majd elkészítik a megrendelés visszaigazolást. 
A visszaigazoláson az alábbi információk szerepelnek:
megrendelt termékek pontos megnevezéssel, színnel,
mérettel, mennyiséggel,
a szállítás várható ideje (naptári hete),
összesen mennyi raklapon szállítjuk,
Kérjük, hogy a visszaigazoláson szereplő adatokat ellenőrizze, és ha 
bármilyen eltérést tapasztal, jelezze mielőbb, hogy módosítani tud-
juk a megrendelését. Kiszállítást követően ebből eredő panaszt nem 
áll módunkban elfogadni. Termékeinket teljes sor vagy teljes raklap 
mennyiséggel értékesítjük, néhány kivételtől eltekintve, melyek da-
rabra is rendelhetők (pl. kertiszegély, blokklépcső). Árjegyzékünkben 
minden termékre vonatkozóan megadtuk a rendelési egységet. A 
számlát forintban, az árhoz tartozó mennyiségi egységek alapján ál-
lítjuk ki. Termékeket egyedi „háromlábú” 100x120 cm „VIASTEIN” 
felirattal ellátott raklapokon hozzuk forgalomba. A raklapokat te-
lephelyeinken és Partnereinknél visszaváltjuk, a www.viastein.com 
honlapunkon található, érvényben lévő Általános Eladási és Szállítási 
Feltételek (ÁESZF) alapján. A raklapok visszaszállítása mindig a Vevő 
feladata.

  SZALLÍTÁS

A megrendelt tételeket az alábbi raktárainkban van lehetősége 
személyesen átvenni:
4110 Biharkeresztes, Ipari park, VIASTEIN gyár;
2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15. VIASTEIN tranzit 
raktár.
Ugyanakkor termékeinket igény esetén a VIASTEIN Kft. szervezé-
sében az Ön által megadott címre szállítjuk.
A VIASTEIN Kft. (továbbiakban, mint Gyártó) által szervezett szállí-
tásokra az alábbi feltételek és szabályok érvényesek, az érvényben 
lévő ÁESZF ide vonatkozó részével kiegészülve:
Gyártó szervezésében történő szállítások kapcsán, országosan 
meghatározott díjakat számolunk fel darus vagy törtrakományok 
szállítása esetében, amely a behajtási engedélyt nem tartalmazza.
Gyártó a budapesti általános behajtási engedélyt 6.000, - Ft + áfa / 
alkalom díjért biztosítani tudja, ellenben a vidéki viszonylatok vonat-
kozásában a behajtási engedély beszerzése minden esetben a Vevő 
feladata.
Budapesti „védett övezetek” egyedi behajtási engedélynek díja, 
pontos kalkuláció után szintén a Vevőt terheli (pl. Normafa, Vár,stb.).
Tehergépjárműveink egyes területekre csak hajnalban vagy éjszaka, 
esetleg időkorláton belül közelíthetik meg a szállítási címet, ezért 
kérjük az átvétel során a rugalmas együttműködést.
A termék kiszállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk.
Termékeink lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, 
sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, továbbá akadályok 

1.
2.
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Fontos informaciók

  RAKLAPOK

A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata, a raklapvisszavétel tör-
ténhet Partnerünk telephelyén, vagy a VIASTEIN Kft. alábbi elér-
hetőségein:
110 Biharkeresztes, Ipari park, VIASTEIN gyár;
2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15., VIASTEIN tranzit 
raktár.
A raklapok visszavételi árai kiadványainkban és értékesítő partne-
reinknél részletezve megtalálhatók.

  KIVITELEZÉS

Díszburkolataink felhasználása, beépítése előtt fontosnak érezzük, 
vásárlóink tájékoztatását, felvilágosítását a betontermékek né-
hány fontos tulajdonságáról:
Egyes betontermékeink különleges - Clean & Color Protect vagy 
Clean Protect - réteggel bevont felülettel rendelkeznek, melyek 
térköveink színeit intenzíven kiemelik, szennyeződésektől védik és 
gyors felületi vízelvezetést biztosítanak. 
VIA+ termékeink utólagos megmunkáláson esnek át így nyújtva 
különleges gyöngyszórt, nemesített vagy roppantott felületet.
Díszburkolataink, kerti kiegészítőink természetes alapanyagokból 
készülnek ennek köszönhetően a betontermékek felületén jelent-
kezhet egy szürkés-fehér fátyolszerű réteg, úgynevezett mészki-
virágzás vagy cementfátyol, ami nedvesség hatására (pl.: légköri 
pára, csapadék, talaj páradiffúzió, pangó víz, locsolóvíz, kútvíz stb.) 
a száradást követően kicsapódik, mely külön beavatkozás nélkül, a 
burkolat használata során idővel eltűnik vagy kereskedelmi forga-
lomban kapható erre alkalmas szerrel - a felhasználási útmutató 
betartásával –  is eltávolítható. A felületen lévő vékony réteg az 
esztétikai megjelenésen túl a termékeinket nem károsítja, haszná-
latra, beépítésre alkalmasak. 
Térköveink és lapjaink beépítése során egyszerre több raklap (min. 
2) egyidejű kevert lerakását javasoljuk, így az árnyalt mintázat a 
várt felületeti kiegyensúlyozott színhatást fogja visszaadni. A rak-
lapról egy az egyben lerakott úgynevezett „szőnyegmintás” ismét-
lődő burkolat nem minőségi hiba, kérjük, erre fokozott figyelmet 
fordítsanak.
Egyes burkolatainkat vegyes méretekben értékesítjük „szett” 
jelöléssel. A szett egyes méreteire nem bontható meg.
A felület felmérése után, de a megrendelés előtt vegyék figyelem-
be, hogy az átlagos vágási veszteség az adott terület 3-5%-a. Az 
anyagszükséglet számításakor termékeink mérete fugával együtt 
értendő.

  PANASZ KEZELÉSE

Gyártó termékeivel összefüggő kifogásait kizárólag írásban, a 
hiba pontos megjelölésével, a Vevő nevére kiállított számla és/
vagy szállítólevél másolatával és lehetőség szerint az azt igazoló 
fotókkal együtt, csatolva kell bejelenteni az értékesítő kereske-
delmi partner felé. Minőségi panaszt olyan hibákkal kapcsolatban 
terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők.
Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt 
teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a 
Gyártó számára.
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(belógó villanyvezeték, fa stb.) alá nem rakodhatnak.
A lerakodás födémekre, tartószerkezetekre tilos.
Projekteknél az ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt 
írásban kell közölni a Gyártóval.
Nyerges vagy darus szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén a 
lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartamon túl a Gyártó állásidőt számol 
fel.
Amennyiben a szállítási helyszín gépjárműszerelvénnyel nem köze-
líthető meg, csak szóló gépjármű tudja a szállítási helyszínt megkö-
zelíteni, a Gyártó az általa megadott átszedési költséget számolja fel.

A Viastein termékeit a következő szimbólumokkal láttuk el:

Kötésben rakható speciális térkőrendszer, nagy felületi 
stabilitással és tökéletes, elmozdulásmentes fugákkal

A Clean and Color Protect a burkolatok védelmére 
kifejlesztett, korszerű technológia.

ELŐNYEI:

HOSSZANTARTÓ, ÉLÉNK SZÍNEK
|  Taszítja a foltokat és szennyeződéseket
|  Hatékony vízálló képesség
|  A felületvédelem előnyei

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
|  Olajfoltok, vörösbor és hasonló szennyeződések
   könnyű eltávolítása
|  Vízzel és puha kefével tisztítható felület
|  Makacsabb foltok esetén higított, lúgos mosószer is
   alkalmazható
|  Javasoljuk a felületek évenkénti általános tisztítását

Gyalogos forgalomhoz ajánlott.

Teraszokhoz ajánlott

Személygépjármű forgalomhoz ajánlott

Nehézgépjárművekhez ajánlott

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

A katalógusban feltüntetett egységárak tartalmazzák 
az áfát. Telephelyünkön és kereskedő partnereinknél 
értendőek.

Kereskedelmi partnereinket megtalálja weboldalunk 
- Partnereink menüpontja alatt.

A közelmúltban kialakult és a szállításra is hatást 
gyakorló nemzetközi események miatt fuvardíj 
felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön 
értékesítési partnereinknél.

FONTOS:
Árnyalt színek: Ahhoz, hogy az árnyalt színeinkkel 
a burkolandó felületen kiegyensúlyozott 
színképet kapjunk, lerakásnál javasoljuk egyszerre  
több (minimum 2) raklap megbontásával 
felhasználni termékeinket. Éppen ezért az árnyalt 
színű térköveink gépi fektetését nem ajánljuk!  
Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a 
termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet.  
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt 
terméket márkakereskedéseinkben, vagy kérjen 
színmintát futárszolgálatunk segítségével.

Mészkivirágzás: A beton természetes összetevői 
miatt a termékek felületén jelentkező szürkés-
fehéres fátyolszerű rétegw mely pára hatására  
a betontermékek felületén időnként kicsapódik.
Ez a folyamat gyártástechnológiai szempontból
nem akadályozható meg, nem minőségi hiányosság.  
A felületről beavatkozás nélkül, természetes úton, 
használat során eltűnik. 
 
Bővebb információ: https://www.viastein.hu/
altalanos-eladasi-szallitasi-feltetelek/

Piritesedés: a gyártás során felhasznált természetes 
alapanyagban előfordul a szulfidásványok közé tartozó 
pirit (FeS2). A piritet a légköri- vagy környezeti nedvesség 
(víz) szulfáttá oxidálja és a betontermék felületén vasas 
elszíneződés, (rozsdafolt) formájában megjelenik. Az 
alapanyag természeti sajátosságaiból adódó elváltozás 
esztétikai megjelenésén kívül a késztermék felhasználását 
jelentősen nem befolyásolja, nem képez minőségi 
hiányosságot, termékfelelősségre nem adhat okot.

Kérje ingyenes mintáinkat GLS futárszolgálat segítségével.

R Rendelésre

CleanProtect
felületvédelemmel ellátott

Clean & Color Protect felületvédelemmel

VIA+ Gyöngyszórt felület 

VIA+ Roppantott felület 

Felületkezelt

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban termékeink színe
a valóditól színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

*A feltüntetett árak a gyártó által ajánlottak, amelyek viszonteladónként 
változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A közelmúltban kialakult, és a szállításra is hatást gyakorló nemzetközi események miatt 
fuvardíj felárat számítunk fel, ennek mértékéről érdeklődjön értékesítési partnereinknél.
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BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU
Ipari Park

info@viastein.hu
www.viastein.com

Központi telefonszám:
+36 54 425 999

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

MORVAI PÉTER 
+36 70 659 7857 
morvai.peter@viastein.hu

Heves, Nógrád, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
vármegye

MÉSZÁROS SÁMUEL
+36 70 423 4148
meszaros.samuel@viastein.hu

Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, 
Jász-Nagykun-Szolnok, 
Csongrád-Csanád,
Békés vármegye

HALÁSZ VILMOS
+36 70 385 2063 
halasz.vilmos@viastein.hu

Győr-Moson-Sopron, 
Vas, Veszprém, Komárom-
Esztergom, Fejér, Somogy, 
Zala vármegye

FARKAS IZABELLA 
+36 70 394 5048
farkas.izabella@viastein.hu

Budapest, Pest vármegye
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