
NO. 2

MUTATJUK A LEGJAVÁT!
KÜLTÉRI BURKOLATOK?



Aki vett már részt építkezésben-felújításban, az pontosan tudja, hogy a 

munkálatok végének közeledtét számos, jól ismert dolog is jelzi. A ráncok szép 

lassan elkezdenek kisimulni, az illető már más témákról is tud rövidebb-hosszabb 

ideig beszélgetni, és bizony lassan előkerülnek a térkőkatalógusok is és velük a 

bőség zavara.

Milyen színt válasszunk? Ez elbírja az autóforgalmat? Nem túl kicsi a felület ehhez 

a típushoz? Időtálló, nem fakul ki?… csak néhány, az ilyenkor természetesen 

felmerülő kérdések közül. Tapasztalt építőanyag-kereskedőkként pontosan tudjuk, 

hogy az otthon minden egyes centimétere szívügy, így számunkra az a legnagyobb 

öröm, ha segíthetünk kiválasztani a megfelelő alapanyagokat. 

Jelen kis ebookunkban most lerántjuk a leplet, és megmutatjuk kereskedésünk 

legnépszerűbb kültéri térköveit! Aki esetleg a kiegészítőket hiányolná, ne 

csüggedjen! Nálunk összesen 25 féle színből álló szegélykő paletta várja a vevőket, 

így bármelyik kövön is akad meg a szeme, nálunk egészen biztos lesz hozzá 

kiegészítő is!

  ELŐSZÓ  
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  SW MAROSKŐ KOMBI TÉRKŐ  

Változatosság és játékos szabálytalanság? A Maroskő variálhatóságának csak a képzelet szab határt! A 10 féle színben elérhető 
lapok a természetes, bohém hatást kedvelők számára tökéletes választás!

SZÍNEK

holdeső
dióhéj
széna
hamu
agyag

fehér
tufa
pala
szürke
kagyló

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

10 × 20
20 × 20

20 × 30

tartós
fagyálló
csúszásmentes
jól terhelhető

6 cm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó hivatalos adatai, a 
valós elérhetőségről, kérjük érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   SW MAROSKŐ KOMBI TÉRKŐ 
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  SW TOKAJKŐ TÉRKŐ  

A hagyományos téglaméretben kapható Tokajkő egy igazi jolly joker: patinás térburkolat, kerítés, pergola, dekoráció… ebből az 
időtálló, stílusos alapanyagból készülve bármelyik vonzani fogja a tekinteteket!

SZÍNEK

vörös
barna

pince
láva

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

12,5 × 25

tartós
fagyálló
csúszásmentes
jól terhelhető

5 cm
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   SW TOKAJKŐ TÉRKŐ 

A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó hivatalos adatai, a 
valós elérhetőségről, kérjük érdeklődj értékesítő kollégáinknál:
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  FINOMMOSOTT LAP  
  LEIER EUROLINE  

Az Európa hegyláncait alkotó kőzetek ihlette termékcsalád izgalmas felületi textúrái nem csupán egyedi megjelenést kölcsönöznek 
a lapoknak, de kiváló csúszás- és lépésbiztonságot is garantálnak. A London és Prága stílusban kapható lapok középnagy 
kiterjedésű felületekre és világosítani kívánt terekhez a legideálisabbak. 

SZÍNEK

Prága
London

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

40 × 40

csúszásmentes
finomszórt felület
fagyálló

3,8 cm

7



   LEIER EUROLINE 
   FINOMMOSOTT LAP 

A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:
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  FALAZÓELEM  
  LEIER PATIO TÉRKŐ ÉS  

Klasszikus forma és színvilág, rusztikus megjelenés: ezek a Patio térkő és falazóelem vonzerejének alappillérei. A 
városi környezetben is látványosan érvényesülő elemek kül-és beltéren is remekül helyt állnak, akár díszfalról vagy 
burkolásról legyen is szó. 

SZÍNEK

agyagbarna
carbon

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

12,4 × 25

fagyálló
csúszásmentes
vízlepergető
kül-és beltérre is ideális

5 cm
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   LEIER PATIO TÉRKŐ ÉS 
   FALAZÓELEM 

A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:
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  LEIER TAVERNA TÉRKŐ  

SZÍNEK

füstantracit
kagylóhéj

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

10 × 20
20 × 20

20 × 30

csúszásmentes
natúr
kopóréteggel ellátott

6 cm

A kombinált méretű térkövek mintázatában könnyű elveszni. A Taverna család füstantracit és kagylóhéj színekben 
kapható lapjai világos, antik hatású tereken, és modern környezetben is remekül mutatnak. Bármelyik stílus is álljon 
közelebb a szívünkhöz, a Tavernában nem fogunk csalódni!
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   LEIER TAVERNA TÉRKŐ 

A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:
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  KOMBI  
  SEMMELROCK CITYTOP  

A Semmelrock – elsősorban urbánus környezetbe célzott – kombinált méretű lapcsaládja elsősorban széles színkínálatával 
igyekszik meghódítani a vásárlókat. Nincs nehéz dolga, ugyanis megfelelő színválasztás esetén ezek a lapok nem hogy túlélnek 
a város falain kívül, de tökéletes összhangot teremtenek bármilyen vidéki atmoszférában – főleg ha olyan összekötő terekben 
használjuk, mint a kocsibejáró, vagy az előkert.

SZÍNEK

sarkifény
mediterrán
őszilomb

barna mix
szürke
barna-fekete

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

10 × 20
20 × 20

20 × 30

fagyálló
sóálló

6 cm
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   SEMMELROCK CITYTOP 
   KOMBI 

A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:
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  VARIO KOMBI  
  KK KAVICS STOCKHOLM  

A mértani pontosság nem jelenti a fantázia hiányát. Sőt! Az északi minimalizmus ihlette Stockholm térkőcsalád – megfelelő 
stílusérzék mellett – változatos, lendületes hangulatot kölcsönöz minden elképzelhető tér burkolataként.

SZÍNEK

kagylóhéj
andezit

borostyán

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

15 × 15
15 × 20

15 × 25
15 × 30

fagyálló
sóálló

5 cm
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  SMART  
  SEMMELROCK CITYTOP  

Terasz, kocsibeálló, garázs, sütögető, gyalogjáró? A Citytop Smart termékcsalád talán legnépszerűbb tagja, az őszilomb az egyik 
legjobb választás, ha városi környezetbe csempésznénk egy kicsit a vidék nyugalmából. A technikai paraméterek természetesen 
kiválóak, és a felhasználási területek is közel végtelenek… az őszilomb legnagyobb erénye az az utánozhatatlan hangulat – ha erre 
vágyunk, akkor nem is kell tovább keresgélni!

SZÍNEK

őszilomb

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

13,3 × 20

géppel rakható
fagy és sóálló
kopásálló
jól kombinálható

5 cm
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  SP KOMBI  
  SEMMELROCK NATURO  

A patinás belvárosi kockaköves utcácskák hangulatát idéző kőcsalád összesen 7-féle méretben variálható, csodálatos, hűs, ódon 
hangulatot varázsol minden térbe, ahol csak alkalmazzuk. Kiváló választás modern, illetve autentikusan felújított vidéki otthonok 
környezetében. 6 cm

SZÍNEK

bazaltantracit
gránitszürke

KOMBINÁLT  
SORONKÉNTI  
MÉRETEK [CM]

FŐBB JELLEMZŐK

Semmelrock  
Protect impregnálás
fa- és sóálló
kopásálló
jól kombinálható

16 db 10,2 × 9,2
16 db 6,8 × 9,2
16 db 5,8 × 9,2
16 db 8,7 × 9,2
16 db 7,5 × 9,2
16 db 8,3 × 9,2
16 db 8,7 × 9,2
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  VARIO KOMBI  
  KK KAVICS TOLEDO  

Az ibériai félsziget temperamentumának ritmusát követő lapcsalád igazi mediterrán hangulatot kölcsönöz bárhová, ahová csak 
szeretnénk. A mindent elsöprő változatosság jegyében érdemes több színt is kombinálni! A Toledo esetén nincs rossz megoldás, 
csak lendület, fantázia, és déli fiesta hangulat – a kocsibeállótól egészen a nyári konyháig!

SZÍNEK

andezit
kagylóhéj

MÉRETEK (CM)

FŐBB JELLEMZŐK

10 × 20
20 × 20

20 × 30

fagyálló
sóálló
melírozott

6 cm
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   KK KAVICS TOLEDO 
   VARIO KOMBI 

A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

19

http://www.piramisepitohaz.hu/kapcsolat


  MISTRO KOMBI  
  VIASTEIN SEMPRE  

A háromféle méretű kőből összeálló kombinált minta kitűnő választás bárkinek, aki a koptatott stílust kedveli. A mokka-
bazalt-kagylóhéj színválasztéknak köszönhetően nagyon hangulatos, egységes, mégis újszerű mintázatú színvilágot 
érhetünk el. A vékonyabb, 6 cm-es kivitelt hétköznapi felhasználásra ajánljuk, míg erősebb gépjárműforgalom esetén már 
megfontolandó a 8 cm-es vastagságú változat.

SZÍNEK

mokka
bazalt
kagylóhéj

FŐBB JELLEMZŐK

géppel is rakható
sima felület
fagyálló

MÉRETEK (CM)

10 × 20
20 × 20

20 × 30

6 cm
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  VIASTEIN PRESTIGE   

Nagyméretű, igazi klasszis lap, amit elsősorban elegáns, letisztult formavilágú környezetbe ajánlunk. A kötésben rakható, kiforrott 
küllemű antracit lapok egy valamire nem igazán alkalmasak: a hétköznapiság érzésének erősítésére.

SZÍNEK

antracit
bazalt árnyalt

FŐBB JELLEMZŐK

kötésben rakható
nagyméretű lapok
hétköznapi, gyalogos  
terhelésre

MÉRETEK (CM)

35 × 70

5 cm
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Noha kisebb felületeken is megállja a helyét, ez a típus a kötésben rakhatóság miatt inkább a nagyobb tereken mutatja meg az 
igazi erejét. A 6 cm-es vastagság már alkalmassá teszi könnyebb gépjárműforgalom kiszolgálására, de terszok, medence partok 
burkolataként is kiváló.

SZÍNEK

antracit-fehér árnyalt
bazalt árnyalt
bronz árnyalt
kagylóhéj árnyalt
mokka árnyalt
szavanna
sötét-gyönygszórt
ekrü

FŐBB JELLEMZŐK

személyautó forgalomra is 
alkalmas
sima felület
Clean & color protect  
felületkezelés

MÉRETEK (CM)

30 × 30
30 × 45

30 × 60

6 cm

  KOMBI TÉRKŐ KAGYLÓHÉJ ÁRNYALT  
  VIASTEIN SEMPRE GRANDO  
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  MÁR EGÉSZEN VILÁGOS ELKÉPZELÉSED VAN  
  ARRÓL, HOGY MIRE VAN SZÜKSÉGED?    

Akkor a legjobb döntés, ha ellátogatsz a Göd, Pesti út 131. alatti telephelyünkre,  
ahol szakértő kollégáink segítenek meghozni a végső döntést!

Barna Mária
+36 20 209 9809
barna.maria@piramisepitohaz.hu

Fanta Szilvia
+36  20 209 9810
fanta.szilvia@piramisepitohaz.hu

Less-Tóth Ildikó
+36 20 209 9812
lesstoth.ildiko@piramisepitohaz.hu

Loibl Ivett
+36 20 209 9808
loibl.ivett@piramisepitohaz.hu
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