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Amikor kültéri burkolatokra gondolunk, sokaknak talán a közületek 

gyakran szomorkás, szürke burkolatsivataga jut eszébe… pedig ebben 

a termékkategóriában rengeteg csodás lehetőség rejtőzik, amik csak 

arra várnak, hogy felfedezzük őket! 

Letisztult hatású, tágas terasz, rusztikus veranda, vidám tornác és még 

megannyi pompás, egyéni megoldás keresi a kibontakozás tökéletes 

helyszínét – lehet, hogy éppen a Te otthonodban.

A ma gyártott és forgalmazott gres lapok túlnyomó többsége fagyálló, és az 

előző generációkhoz képest keményebbek, ellenállóbbak a külső behatá-

sokkal szemben, így élettartamuk is jelentősen meghosszabbodott. 

Kültéri hidegburkolat ebookunkban most összeszedtük a portfóliónk 

legkeresettebb itáliai termékeit, hogy inspiratív példákon keresztül  

mutassuk be a végtelen lehetőségek birodalmát!

BEVEZETŐ
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Itália Modena tartományában található Sassoulo városa immár több, mint kétszázötven éve ad otthont az  
1741-ben alapított Marca Corona üzemeinek. A nyolc emberöltőnyi tapasztalattal felvértezett szakemberek a  

legmodernebb technológiák, és a DNS-ükbe ivódott talján design házasításával olyan palettát alkottak, mely a lehető 
legmagasabb színvonalon szolgálja ki a technológia és a stílus szerelmeseit egyaránt.
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MARCA CORONA 
SPRINGSTONE 

Természetes kő-hatás, és vibrálóan élethű felületek; ezek a 4 színben és 4 
méretben kapható járólapok legfontosabb ismérvei. Természetesen minden 
modell fagyálló, illetve a textúrált és natúr felülettel készült darabok is R10-es 
csúszásellenállással rendelkeznek. 

Számos speciális kiegészítő (lépcsőlap, vízelvezető) elemének hála, a lapcsalád 
tökéletes teraszokhoz, ugyanakkor a mozaikokkal és 3D-s dekorokkal 
beltérben, akár falon is alkalmazható! Egy kültéri járólap aminek az igazin 
terepe a terasz, de kis kreativitással egy kandalló burkolataként, de akár egy 
mediterrán stílusú fürdőszobában is extravagáns, mégis stílusos megoldás.

ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

60 × 60

45 × 90

75 × 100

30 × 60

FELÜLETEK

9,5 mm 20 mm

    

ELÉRHETŐ SZÍNEK

Ivory 

Silver 

Beige 

Black4



MARCA CORONA
SPRINGSTONE
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A ma épülő „tipikus” házakhoz (letisztult homlokzat, fehérre, vagy 
nagyon halvány szürkére színezve, sötétszürke ablakkeretekkel 
és antracit cseréppel, vagy éppen fekete napelemekkel a tetején) 
nagyon megy ez a stílus és színvilág.

MARCA CORONA 
STONE ONE

ELÉRHETŐ SZÍNEK

Ivory Grey 

Silver Olive 

Dark
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ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

75 × 75

120 × 120

60 × 60

45 × 90

75 × 150

30 × 60

FELÜLETEK

9,5 mm 20 mm

    

MARCA CORONA
STONE ONE
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ELÉRHETŐ SZÍNEK

Calce Perla

Mica Malta

Carbone

Lichene

Acquario

A gyártó Multiform kollekciója sokkal több egy lapcsaládnál. 
A színek, formák, felületek variálhatóságának filozófiája által 
életre hívott koncepció elemei három, egymástól merőben más 
stílusú egymással mégis harmonizáló, egységbe tömörülnek: 
univerzális, színeikben simulékony járólapok, nagyméretű, 
dekorált fali burkolatok és különleges, fényes mázas brick 
család (Multiforme 1741) tagjai közösen alkotják a Multiform-
univerzumot.

MARCA CORONA 
MULTIFORM
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ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

FELÜLETEK

60 × 60

80 × 80

120 × 120

45 × 90

30 × 60

60 × 120

120 × 278

6 mm 9 mm

9,5 mm 20 mm

    

MARCA CORONA
MULTIFORME
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Sassoulo másik burkolatipari gyára, a Gambigliani Zoccoli család által 1938-ban alapított SAIME.  
A zöld megoldásokat támogató üzem Olaszország egyik legkiegyensúlyozottabb üzemeként 15.000 négyzetméteres  

gyártói kapacitással szolgálja a forma és funkció szerelemeseit szerte Európában és a világon. 
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ELÉRHETŐ SZÍNEK

Bianco

Greige 

Beige

Rosso

Ocra

ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

FELÜLETEK

30 × 60

20 × 40

20 × 20

8,3 mm 9 mm

  

Az otthonos, vöröses színekben pompázó és sima, valamint rusztikus érdes 
kivitelben is kapható gres lapok barátságos, meghitt, a vidékies béke hangulatot 
kölcsönöznek bel-és kültéren egyaránt. Kisebb méretüknek hála (20x20 és 
20x40-es) teraszokon, átriumokban, kerti pavilonok, tornácok, nyárikonyhák, 
télikertek burkolataként tökéletes hidat képeznek a buja kertek és az otthon 
belterei között.

SAIME
COTTOANTICO
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SAIME
COTTOANTICO
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ELÉRHETŐ SZÍNEK

Avorio

Grigio Roc

Cenere

Beige

Nero Roc

Grigio

Mandorla

Beige Roc

Nero

Marrone

Cappuc. Roc

Cappuccino

Bianco Mokka

Bianco Roc

Cenere Roc Marrone Roc

60 × 60

60 × 120

30 × 6045 × 90

FELÜLETEK

9 mm
    

ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

A Kaleido kollekció nem friss lapcsalád. 7-8 évvel ezelőtti bemutatója 
óta folyamatosan a gyár eladási statisztikáinak élén végez, de ezen nincs 
is csodálkozni való. A megszokottnál szélesebb szín és méretválaszték, 
csúszásmentes „ROC” felület, és a természet sugallta mintázat-tervezés 
valóban örök darabokká teszik ezeket a letisztult, klasszikus lapokat. 
Beltérben a felhasználási lehetőségek szinte végtelenek, kültéren 
viszont, a bejáratok körüli téren használva a lakás kiterjesztéseként 
hívogatják be a lakókat. 

SAIME
KALEIDO
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A Silvio Bellei által 1988-ban alapított NovaBell indulásakor már az itáliai design óriásainak vállára állva indíthatta el a 
termelést. A korát megelőző technológiai újítások hadával felvértezett gyárüzem a mai napig az alapító - pilóta múltjából 

táplálkozó - mottójának megfelelően fejlődik: „Ahhoz, hogy szárnyalhass, a biztos alapok elengedhetetlenek.”
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ELÉRHETŐ SZÍNEK

Ivory Pearl

Steel Earth

Shadow

A gyár egyik legújabb, legszélesebb szériájával nem törekedett kevesebbre, mint 
a minimalizmus megreformálása. A visszafogott, mégis határozott, dinamikus 
minták és az alkalmazott kőzetszínek érdekes kölcsönhatásának köszönhetően 
tényleg úgy érezzük, megmozdul a föld. A rendkívül széles kiegészítőelem-
választéknak hála a lapcsalád legjobb felhasználási helye a medencék környezete, 
de bármi olyan térbe jó választás, ahol a klasszikus szemlélet mentén szeretnénk 
egy kis, a műértő szemnek is káprázatos csavart vinni.

NOVABELL 
LOUNGE
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ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

60 × 60

80 × 80

100 × 100

60 × 120

40 × 80

30 × 60

FELÜLETEK

9 mm

20 mm

30 mm

    

NOVABELL
LOUNGE
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ELÉRHETŐ SZÍNEK

Maple Honey

Malt Clay

WengéCherry

A természetes hatás rajongói számára tökéletes választás a gyártó 
fa imitációs lapcsaládja. A szinte élően friss felületek minden 
négyzetmillimétere a tervezők művészi munkájának dicshimnusza. 
A világos és sötét tónusban is elérhető termékek a természet 
és letisztult modernitás házasságának gyermekeiként ideálisak 
otthonunk szinte minden elképzelhető belterében, de külső terek 
burkolataként is szinte vibrálnak az élettől. 

NOVABELL 
ARTWOOD
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ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

26 × 160

30 × 120

20 × 120

FELÜLETEK

9 mm

20 mm

    

NOVABELL
ARTWOOD
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Talán az ezen ebookban szereplő lapok legsokoldalúbbja. A szemet 
gyönyörködtető részletességgel kidolgozott homokkő mintázatoknál 
élethűbbeket talán csak a földtani múzeumokban találunk. A káprázatos 
színekben választható lapok - a homokkő-hatásnak hála – nem csupán 
kültérre és beltérre javasoltak, de akár még homlokzati elemként is olyan 
maradandóak lesznek, mint maguk az Alpok. 

ATLAS CONCORDE 
NORDE

ELÉRHETŐ SZÍNEK

Magnesio Magnesio Roccia

Oro Oro Roccia

Platino

Piombo Piombo Roccia

Platino Roccia
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60 × 90

ELÉRHETŐ MÉRETEK [CM]

FELÜLETEK

60 × 60

80 × 80

45 × 90

30 × 60

60 × 120

9 mm 20 mm

    

ATLAS CONCORDE
NORDE
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Te is örülnél, ha a megálmodott helyiséged 
még a munkák megkezdése előtt alakot 
öltene? Akkor próbáld ki 3D-s látványtervezés 
szolgáltatásunkat, és pillants bele a jövőbe!

3D LÁTVÁNYTERVEZÉS –   
FELNYITJUK LELKI 
SZEMEIDET!

Babinszki Andrea
+36 20 252 9004
babinszki.andrea@piramisepitohaz.hu
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  KAPCSOLAT  

Marcalek Dorottya
+36 20 209 9817 
marcalek.dorottya@piramisepitohaz.hu

Szabó-Labant Boglárka
+36 20 256 3878
labant.boglarka@piramisepitohaz.hu 

Szikriszt Ágnes
+36 20 373 2450
szikriszt.agnes@piramisepitohaz.hu 
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