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Ha a kerítés szót meghalljuk, kétféle gondolat 

indulhat el a fejünkben: az „Atyaisten, olyat akarok, 

mint amit a múltkor abban az utcában láttam…” és a 

„Na az biztos, hogy olyat, amit a múltkor láttam, olyat 

fix, hogy nem akarok…”. Mivel most ezt az e-bookot 

olvasod, feltvpítkezés maceráiról, hogy gyors, ésszerű 

és elegáns megoldást keress a kerítés kérdésben.

Mi pont ebben a dologban igyekszünk a segítségedre 

lenni. Hogy képbe kerülj, összeszedtük a nálunk 

kapható 4 legnépszerűbb kerítéselemet, melyek 

ezirányú forgalmunk jórészét adják. Szinte biztosak 

vagyunk benne, hogy találsz köztük kedvedre valót! 

(Ha mégsem, szakértő értékesítőink biztosan 

megtalálják a neked valót!)

  ELŐSZÓ  
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SEMMELROCK 
6 - 9. OLDAL

LEIER
4 - 5. OLDAL

A családi vállalkozásként indult német Leier mára nem 

csak hazánk és Európa, de a világ egyik legjelentősebb 

cégbirodalma. Modern és Architektúra kerítéselem-

modelljei hosszú-hosszú évek óta az eladási listák 

élmezőnyében várják a következő otthont, amit ékesíthetnek. 

A több, mint 60 éves Semmelrock immár a 200 esztendős 

Wienerberger zászlaja alatt folytatja a minőség iránt elkötelezett 

munkáját. Rivago és Castello kerítésrendszerei nem véletlenül 

versengenek az a keresleti élmezőnyben. Visszafogott pezsgés, 

kulturált elegancia? Bármelyiket is keresed, itt megtalálod! 
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MODERN kerítéskövünk tökéletes a letisztult tömegformálású épületek kerítéséhez.
Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai 
formákból alkotott építményeket.
Az egyes falazóelemeken körbefutó élletörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

SZÍNEK

törtfehér
natúr bézs 

MÉRETEK (CM)

40 × 20 × 20 (normálkő)
20 × 20 × 20 (félkő)
40 × 20 × 20 (sarokelem)

Kerítések
Falazatok
Magas virágágyak

  MODERN  
  LEIER  

NATÚR VAGY FINOMSZÓRT 
FELÜLET

HOZZÁ ILLESZKEDŐ 
FEDLAPOKKAL

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLET
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Az Architektúra kerítéskő egy ház takaros kerete és névjegykártyája. A hasított felület és és azzal összhangban álló színválaszték 
biztosítja a ház és kerítés közötti harmonikus összhatást.
Az építmények személyreszabásával lehetővé válik egy elpusztíthatalan kerítés építése is, aminek a nedvesség és a fagy sem árthat.

SZÍNEK

márványfekete
bézs
törtfehér

MÉRETEK (CM)

40 × 20 × 20 (normálkő)
20 × 20 × 20 (félkő)

Kerítések
Falazatok
Magas virágágyak

  ARCHITEKTÚRA  
  LEIER  

HASÍTOTT FELÜLET

HOZZÁ ILLESZKEDŐ 
FEDLAPOKKAL

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLET
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  KERÍTÉSRENDSZER  
  SEMMELROCK RIVAGO 

Klasszikus stílusú, nyersbeton felületű, egyszerűen építhető kerítésrendszer, amely letisztult eleganciájával minden építészeti 
stílushoz illik, és mindenkit meggyőz.

SZÍNEK

JELLEMZŐK

mokka
világos bézs
középszürke

fagyálló

MÉRETEK (CM)

40 × 20 × 20 (normálkő)
20 × 20 × 16 (félkő)
60 × 20 × 16 (nagykő)
47 × 27 × 5 (fedlap)

• telekhatárolás, falazókő
• szabadon álló kerti- és 

díszítőfalak
• kerítés falazóblokk
• dekoratív oszlopok,  

pillérek
• rögzített lépcsők 

oldalsó határolása
• épített grillezők, 

szalonnasütők, kerti 
bográcsozók és 
sütögetők, ülőhelyek

• magasított ágyások

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLET

6



   SEMMELROCK RIVAGO  
   KERÍTÉSRENDSZER  
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  KERÍTÉSRENDSZER  
  SEMMELROCK CASTELLO 

Patinás hatású, szürke-fekete színű, antikolt felületű, kerítésrendszer, egyenetlenül töredezett élekkel, a mediterrán stílus 
kedvelőinek. A Castello antico Kombi beton térkővel és más Semmelrock termékekkel is jól kombinálható.

JELLEMZŐK

szürke-fekete
homoksárga

fagyálló
építhető fuga nélkül, de 
hatásosabb fugázva

MÉRETEK (CM)

40 × 20 × 14 (normálkő)
20 × 20 × 14 (félkő)
33 × 25 × 8 (fedlap)

• telekhatárolás, falazókő
• szabadon álló kerti- és 

díszítőfalak
• kerítés falazóblokk
• dekoratív oszlopok, 

pillérek
• rögzített lépcsők 

oldalsó határolása
• épített grillezők, 

szalonnasütők, kerti 
bográcsozók és 
sütögetők, ülőhelyek

• magasított ágyások

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLET

SZÍNEK
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   SEMMELROCK CASTELLO  
   KERÍTÉSRENDSZER  
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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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