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Nútféderes 
térkövek 
– amikor a felnőttek legóznak
Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor 
merülhet fel, hanem a  dekoratív és funkcionális felület-
formálást illetően is. Minőségi térkövek használatával 
olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is 
megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés 
olyan alternatíváját kínálja, ami a nútféderes kialakításá-
nak köszönhetően a mechanikai és esztétikai követelmé-
nyeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburko-
ló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen 
ez jelenti az időtállóság és értékteremtés kulcsát. Ennek érde-
kében a  Leier folyamatos fejlesztéseken dolgozik, amelynek 
eredményeként már 2009-ben bevezette a  magyar piacra 
a  Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a  cégcsoport sa-
ját fejlesztésű N+F, azaz nútféderes kapcsolódási rendszerű 
„Palomino” térkövét. Az  innovatív, fésűs szerkezet megalkotá-
sának célja a  letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok 
egyes elemeinek emelt szintű együtt dolgozása volt a hosszú 
élettartam érdekében.
Az elmúlt évek bíztató eredményei révén a Leier tavaly több 

termékénél is kifejlesztette az N+F távtartó elemeket, egy-
úttal az  ilyen díszburkolatokat az  N+F rendszertermék 

kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkö-
vek oldalán található besűrített, fésűs rendbe állí-

tott, lefelé szélesedő és fokozatosan vastago-
dó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti 

fugában lefelé, egyre kevesebb a  hely 
a  fugázó homok számára, amely 

a beiszapolással így teljes kereszt-
metszetében ellepi, kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik 
előnye, hogy az a beépítést 
követően teherelosztó tár-
csaként is funkcionál. Ennek 
egyik feltétele, hogy a burko-

latot a  járművek indulásakor, 
fékezésekor, kanyarodásakor érő 

vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással 
terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fu-

gahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások 
nem csak nyomás, de húzás útján is együttdolgozásra készte-
tik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer 
távtartóinál egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kö-
tését biztosítva a díszburkolatnál. Az N+F kialakításnak a kivite-
lezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés ese-
tében gya kori gond, 
hogy vibráció miatt 
a  burkolókövek a  lej-
tő aljának irányába el-
mozdulnak, lecsúsz-
nak az  ágyazaton. 
Gyakorlati tapaszta-
latok alapján az  N+F 
rendszertermékeknél 
ez a  jelenség isme-
retlen, így a garázsle-
járók, vagy meredek 
kaptatók is ideálisan 
ki alakíthatóak.
A nútféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár 
az  esztétikummal. Mivel a  távtartók a  burkolókő keresztmet-
szetének felső 7-8 mm-es részén már nem jelennek meg, azok 
a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonsá-
guk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mo-
sóberendezéssel történő tisztítás során. A  kézzel válogatott, 
méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohá-
val, az algákkal, a me-
dencetisztító szerek-
kel, illetve a  fűfélék 
és falevelek festék-
anyagjaival szemben, 
de a  zsírok, olajok és 
a vörösbor sem képes 
behatolni azok belse-
jébe, ezáltal felületük 
foltmentes marad. 
Tisztításuk egyszerű, 
a  szennyeződések el-
távolítása enyhén lú-
gos vízzel, tavasszal és 
késő ősszel ajánlott.

A cégcsoport az  N+F térburkoló termékek széles skáláját 
kínálja vevői számára a  legújabb trendeknek, igényeknek 
megfelelő színárnyalatokban, méretekben és textúrákban. 
Az  Európai Megfelelősségi jelöléssel ellátott termékek fagy- 
és olvasztósóállók, csúszásmentesek, a speciális KAISER-Clean 
felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. 
A nútféderes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan 
és egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetében szakem-
ber segítsége nélkül is megépíthető, esetleges felszedés ese-
tén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.

N+F rendszertérkő kínálatunk

 � Aula 8 cm brillant térkő
 � Forum 8 cm
 � Forum lap 5 cm
 � Mercato 6 cm
 � Piazza 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm, 30x30x6 cm
 � Piazza 10x20x8 cm
 � Rollo 6 cm, zökkenőmentes
 � Taverna 6 cm
 � Teatrum 6 cm

Nútféderes térkövek tisztítása

NAGYNYOMÁSÚ 
MOSÓBERENDEZÉS

Nútféderes térkövek kapcsolódása
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Antikolt térkövek
A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk iga-
zi díszburkolatról. Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az 
antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy spe-
ciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfe-
lelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei 
véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-1,5 cm-es mérték-
ben letöredeznek, felületükön csiszolódási nyomok jelennek 
meg, színük opálossá válik. Egyes esetekben ezt a patinás 
megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás 
során minden egyes térkőnél egyedi, természetesen árnyalt 
színek jelennek meg.

Leier-Kaiserstein antikolt termékkínálatunk:
 � Castrum antik 5 cm és 8 cm térkő
 � Antik 5 cm térkő
 � Mercato 6 cm antik N+F térkő
 � Dom Antik 8 cm térkő
 � Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
 � Kant antik 6 cm térkőlap

Kiegészítő antikolt termékeink:
 � Antik kerítéskő
 � Patio 5 cm antik térkő és falazó
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

AULA
8 cm térkő brillant felülettel

Jó ízléssel választani egyszerű dolog. A selymesen csillogó 
brillant felületben megjelenő finom színárnyalatok juttatják 
érvényre a burkolat eleganciáját, a visszafogott megjelenésű 
luxust. Egy burkolat, melynél a legjobbnak lenni éppen elég.

MÉRETEK:

 � 60x20 cm , 40x20 cm

AKCIÓS ÁR:

 � 8 cm térkő 10.410 Ft/m2

füstantracit* kagylóhéj* riolitsárga*

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

CASTRUM
térkő 5 és 8 cm vastagságban

TEATRUM
6 cm térkő finomszórt felülettel

Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek, valamint 
a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömöt visz 
az Ön kertjébe.

MÉRETEK:

 � 7 hosszméret vegyesen, 14 cm kőszélesség

AKCIÓS ÁR:

 � 5 cm natúr térkő  4.670 Ft/m2

 � 5 cm antik térkő  5.120 Ft/m2

 � 8 cm natúr térkő  5.970 Ft/m2

marrone antik kagylóhéj antik füstantracit antik ír moha antik

marrone natúr füstantracitkagylóhéj natúr kagylóhéjfüstantracit natúr mogyoróír moha natúr szürkegesztenye natúr gesztenyeriolitsárga natúr

gesztenye antik riolitsárga antik

A térkő finomszórt felülete visszafogott, időtlen eleganciát 
sugároz. Megjelenésében fontos a tiszta vonalak, szigorú 
formák, finom fugák alkotta összhang. Finom megmunkálása 
kellemes járásérzetet, szilárdsága nagy terhelhetőséget 
biztosít. Ideális termék kombinált funkciójú tereken történő 
felhasználásra

MÉRETEK:

 � 20x10 cm, 20x20 cm és 30x20 cm vegyesen

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm térkő 5.160 Ft/m2
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

A TAVERNA térkő nagyszerűsége a ház körüli burkolt felületek 
fantáziadús kialakításában mutatkozik meg. A sikeres 
megjelenés titka az egyszerű formákban, szép színekben rejlik.

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm térkő szürke  2.520 Ft/m2

 � 6 cm térkő melírozott  3.410 Ft/m2

MÉRETEK:

 � 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm vegyesen

TAVERNA
térkő 6 cm vastagságban

szürke natúr füstantracit 
melírozott

gesztenye 
melírozott

mogyoró 
melírozott

kagylóhéj  
melírozott

fahéj

A satírozott felület, szabálytalanul letört élek egyedi, antik 
hatást biztosítanak. Megfelelő színválasztással meleg hatást 
kölcsönöz a burkolat környezetének.

MÉRETEK:

 � 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm (csak mogyoró és fahéj)

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm antikolt térkő  

palaszürke, narancs, mogyoró 4.610 Ft/m2

 � 6 cm antikolt térkő fahéj 4.650 Ft/m2

MERCATO
antikolt térkő 6 cm vastagságban

mogyoró palaszürke narancs
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

Több színben és kétféle, natúr és antik felületi kialakítással 
ideális építőelemként használható virágágyások szegéseként, 
peremszegéseknél, szilárd térkő burkolathoz és falazatok, 
pillérek fedőelemeként. A nyersbeton lépcsőfelületek burkolása 
is könnyedén megoldható KANT elemekkel. Speciális kőmérete 
a komplett rendszerek sokoldalú kiegészítő elemévé teszi a 
KANT univerzális antik burkolókövet.

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm natúr térkő  690 Ft/db

 � 6 cm antikolt térkő  980 Ft/db

MÉRETEK:

 � 33x25 cm

KANT
univerzális térkő 6 cm vastagságban

agyagszürke natúr

agyagszürke antik

téglavörös natúr

téglavörös antik

creme natúr

creme antik

bazalt natúr

bazalt antik

PIAZZA
térkő 6 cm vastagságban

Sík felület, egyenes vonalvezetés, egyszerű formavilág. A széles 
méretválaszték gazdag lerakási mintavariációkat eredményez.  
Vonalvezetésével a klasszikus presztízs megtestesítője.

MÉRETEK:

 � 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm térkő szürke  2.380 Ft/m2

 � 6 cm térkő piros, antracit  2.830 Ft/m2

 � 6 cm térkő őszilomb melírozott  3.030 Ft/m2

őszilomb melírozott 
(csak 20x10 cm)

szürke antracit piros
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

VERDE
gyeprács 10 cm vastagságban

A gyephézagos burkolat ideális megoldást kínál azokra 
a területekre, ahol a természetes zöldfelület megőrzése 
mellett szilárd burkolatot kell kialakítanunk. Az elemek 
rácsszerkezetükkel illeszkednek a talajba, hézagaikban utat 
engednek a növényzetnek.

MÉRETEK:

 � 60x40 cm

AKCIÓS ÁR:

 � 10 cm gyeprács  2.610 Ft/m2

szürke

AGORA
térkő 6 cm vastagságban

Az AGORA térkő ívelt oldalaival mozgalmasságot és harmóniát 
kölcsönöz a burkolatnak. Szabályos vagy szabálytalan rakáskép, 
egyenes vagy ívekkel tagolt burkolatkép kialakítása sem okoz 
gondot.

MÉRETEK:

 � 17x11,5 cm, 11,5x11,5 cm

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm térkő szürke  2.640 Ft/m2

 � 6cm térkő mogyoró  3.100 Ft/m2

mogyoró szürke
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

PATIO 
antik térkő és falazó 5 cm vastagságban

Formájával, harmonikus színvilágával és antik felületével 
klasszikus mintaképek lenyomataként hat ránk a PATIO antik 
térkő és falazó. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok 
egyedi megoldást. A PATIO térkő és falazó megerősíti a vidéki 
idill képét, de könnyedén illeszkedik az urbánus építészetbe is.  

MÉRETEK:

 � 25x12,4 cm

AKCIÓS ÁR:

 � 5 cm térkő téglavörös  2.770 Ft/m2

 � 5 cm térkő agyagbarna  2.870 Ft/m2

téglavörös 
melírozott

agyagbarna 
melírozott
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

IMPERIUM CLASSIC
lapok 2,4–2,7 cm vastagságban

Az IMPERIUM CLASSIC lapprogram megjelenésében 
történelmi idők lenyomatát őrzi. A szabálytalan élek, 
profilírozott felület és változó árnyalatú színek kiemelik 
a lapok természeteshez hasonló karakterét. Az egymáshoz 
harmonikusan illeszkedő lapformátumok attraktív színeikkel és 
megjelenésükkel hangsúlyozzák a lapprogram szépségét.

MÉRETEK:

 � 60x30 cm, 45x30 cm, 30x30 cm

AKCIÓS ÁR:

 � IMPERIUM Classic lapok, homokkő  7.720 Ft/m2

homokkő*

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással* 2013. szeptember 16-tól

CLASSIC-LINE 
lapok 3,8 cm vastagságban

A klasszikus design megtestesítői finomszemcsés és mosott 
gyöngykavics felületű burkolólapjaink. A lapok egyszerűsége 
kiemeli környezetük szépségét.

MÉRETEK:

 � 40x40x3,8 cm, 50x50x3,8 cm

AKCIÓS ÁR:

 � CLASSIC-LINE finomszemcsés lap 40x40  420 Ft/db

 � CLASSIC-LINE finomszemcsés lap 50x50  610 Ft/db

 � CLASSIC-LINE gyöngykavicsos lap 40x40  495 Ft/db

 � CLASSIC-LINE gyöngykavicsos lap 50x50  740 Ft/db

gyöngykavicsos* finomszemcsés*



11

D
ÍS

ZB
U

RK
O

LA
TO

K

www.leier.hu

Ő
SZ

I A
KC

IÓ
 2

01
3

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

PIAZZA GRANDE
5 cm brillant lap

A Modern építészeti környezetbe illeszkedő, selymesen 
csillogó felületű burkolólapok optimális megoldást kínálnak 
reprezentatív funkciójú járda és teraszburkolatokhoz. 
Az egyedülálló nemesített felület megjelenésében tökéletes 
elegye a funkciónak, kényelemnek és eleganciának.

MÉRETEK:

 � 60x30x5 cm

AKCIÓS ÁR:

 � PIAZZA Grande  2.310 Ft/db

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással

IMPERIUM NATURO
lapok 2,4–2,6 cm vastagságban

A természetes kövekhez ragaszkodó építészeti elvárások, 
a növekvő igények késztették a vágott mészkőlapok érzetét 
nyújtó, egyedülálló lapprogram kifejlesztését. Az egymáshoz 
harmonikusan illeszkedő lapformátumok nem csak felületek 
kialakítására hatnak ösztönzőleg, de kreatív ötleteket 
is ébresztenek bennünk lépcsők vagy úszómedencék 
környezetének megépítéséhez.

MÉRETEK:

 � 60x40 cm, 40x40 cm

AKCIÓS ÁR:

 � IMPERIUM Naturo lapok  7.790 Ft/m2

mészkőfehér* antracit*
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

FORUM
lapok 5 cm vastagságban

A FORUM lapok  járda vagy terszburkolatként optimálisan 
illeszkednek a modern épített környezetbe. Satírozott színekkel 
kialakított felületi megjelenésével egyedi jegyeket kölcsönöz 
az Ön otthonának. A nagyformátumú lapok erősítik a burkolt 
terület tágasságérzetét.

MÉRETEK:

 � 60x60x5 cm, 60x30x5 cm

AKCIÓS ÁR:

 � FORUM lapok 60x60  3.070 Ft/db

 � FORUM lapok 60x30  1.700 Ft/db

füstantracit antracit 

GRANITE 
lapok 3,7 cm vastagságban

A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék az egyenletes 
csiszolási eljárással jelenik meg a termék felületén és így 
ad exkluzív megjelenést a burkolólapnak. A nemeskőzet 
kopóréteg garantálja a felület különleges kopásállóságát és 
terhelhetőségét. A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés 
garantálja a lapok felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

MÉRETEK:

 � 40x40x3,7 cm

AKCIÓS ÁR:

 � GRANITE csiszolt finomszórt lapok  1.610 Ft/db

Rosé Azul Fehér
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

DEKOR 
lapok 3,7 cm vastagságban

A DEKOR lapok struktúrája és színei a természetes kőlapok 
hatását keltik és mediterrán hangulatot kölcsönöznek 
a burkolatnak. A struktúrák felerősítik a felület fény-árnyék 
játékát, és természetesnek láttatják a lapburkolatot. A lapok 
mélyedéseinek patinásodása egy tipikusan természetes kő 
karakterét biztosítja a burkolt felületen.

MÉRETEK:

 � 40x40x3,7 cm

AKCIÓS ÁR:

 � DEKOR struktúrált lapok  1.290 Ft/db

Travertin Weser

PALAIS
lapok 3,7 cm vastagságban

A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék finom 
becsiszolása adja a lapfelület optikai eleganciáját. 
A természetes nemeskőzet kopóréteg garantálja a lapburkolat 
különösen nagy ellenállóképességét.

MÉRETEK:

 � 40x40x3,7 cm

AKCIÓS ÁR:

 � PALAIS csiszolt finomszórt lapok  1.440 Ft/db

Belvedere Schönbrunn borostyán
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

KAISERSTEIN 
rézsűkő

Ez a natúr felületű rézsűkő természetesen illeszkedik 
a növényzet által zölddé varázsolt falakba, egyúttal garantálja 
a növénnyel fedett nagy felületi arányt. A rézsűelem felső 
nútolt kialakítása biztosítja a csepegtetős öntözés tömlőjének 
egyszerű fektetését. 

MÉRETEK:

 � 25x31x12,5 cm

AKCIÓS ÁR:

 � Kaiserstein rézsűkő  870 Ft/db

szürke barna

EUROLINE
lapok 3,8 cm vastagságban

Az Appenninek, Pireneusok, Ardennek és Alpok színvilága, 
festékanyag hozzáadása nélkül, természetes eredetiségével 
mutatkozik meg lapjainkon.

MÉRETEK:

 � 40x40x3,8 cm

AKCIÓS ÁR*:

 � EUROLINE finommosott lapok 

Madrid, Rome II, Vienna, London, Berlin  670 Ft/db

 � EUROLINE finommosott lapok 

Paris, Luxembourg 730 Ft/db

Berlin mosott

Luxembourg mosott Paris mosott

Vienna mosott

London mosott

Madrid mosott Rome II mosott

* 2013. szeptember 16-tól
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

ARCHITEKTURA
szárazfalazó

Élő teraszkertek egyszerű kialakítását teszi lehetővé. 
Az ARCHITEKTURA szárazfalazóval a szokásos alapozási munkák 
nélkül is kialakíthatja növénykazettáit, illetve szegélyezheti kerti 
útjait és erősítheti kertje ökológiai egyensúlyát. 

MÉRETEK:

 � 36x12x6 cm

AKCIÓS ÁR:

 � ARCHITEKTURA szárazfalazó  440 Ft/db

 � ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem  440 Ft/db

füstantracit terra

LUNA 
rézsűkő

Növényekkel beültethető kerti falak, szintkülönbség-
áthidalások, dombhajlatok, lejtők stabilizálásához ajánljuk 
LUNA QUARTZ és LUNA QUARTZ MIDI rézsűköveinket.

MÉRETEK:

 � 40x50x30 cm (Quartz), 35x40x25 cm (Quartz midi)

AKCIÓS ÁR:

 � LUNA QUARTZ rézsűkő, szürke  1.020 Ft/db

 � LUNA QUARTZ rézsűkő, barna  1.210 Ft/db

 � LUNA QUARTZ midi rézsűkő, szürke  710 Ft/db

 � LUNA QUARTZ midi rézsűkő, barna  890 Ft/db

barnaszürke
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

ARCHITEKTURA
kerítéskő

ANTIK
kerítéskő

Az ARCHITEKTURA kerítéskő egy ház takaros kerete és 
névjegykártyája. A hasított felület és azzal összhangban álló 
színválaszték biztosítja a ház és kerítés közötti harmonikus 
összhatást.

Ez a kerítéselem tökéletesen kiegészíti a térkőburkolatokat. 
Az antik termékvonal közvetlen kibővítéseként kellemes 
színeivel kiválóan illeszkedik klasszikus vagy mediterrán 
hangulatú környezetbe is. 

MÉRETEK:

 � 40x20x20 cm (kerítéskő), 20x20x20 cm (kerítés félkő), 

46x28x6 cm (fedlap), 40x20x20 cm (sarokelem)

MÉRETEK:

 � 40x20x20 cm (kerítéskő), 20x20x20 cm (kerítés félkő),   

33x25x6 cm (fedlap), 40x20x20 cm (sarokelem)

AKCIÓS ÁR:

 � ARCHITEKTURA kerítéskő  1.790 Ft/db

 � ARCHITEKTURA kerítés félkő  1.660 Ft/db

 � ARCHITEKTURA kerítés sarokelem  9.290 Ft/db

 � MODUS fedlap  1.350 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � ANTIK kerítéskő  1.450 Ft/db

 � ANTIK kerítés félkő  1.450 Ft/db

 � ANTIK kerítés sarokelem  9.290 Ft/db

 � KANT antik fedlap  980 Ft/db

füstantracit 
melírozott

pergamino arktis agyagszürke füstantracit 
melírozott

creme 

Szállítási idő: 2-3 hét Szállítási idő: 2-3 hét
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

MODERN 
kerítéskő

Ez az elem 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.

AKCIÓS ÁR:

 � MODERN kerítéskő natúr  1.190 Ft/db

 � MODERN kerítés félkő natúr  1.030 Ft/db

 � MODERN kerítés sarokelem natúr  9.290 Ft/db

 � MODERN kerítéskő finomszórt  2.030 Ft/db

 � MODERN kerítés félkő finomszórt  1.920 Ft/db

 � MODERN kerítés sarokelem finomszórt  9.290 Ft/db

 � MODUS fedlap  1.350 Ft/db

creme natúr

creme finomszórt

téglavörös natúr

téglavörös 
finomszórt

agyagszürke natúr

agyagszürke 
finomszórt

MÉRETEK:

 � 40x20x20 cm (kerítéskő), 

20x20x20 cm (kerítés félkő), 

46x28x6 cm (MODUS fedlap), 

SZEGÉLYKŐ 
termékek

A burkolat nélkülözhetetlen része az oldalirányú stabilitást és 
az optikai vezetést biztosító szegélykő.

MÉRETEK:

 � 100x5x25 cm (kerti szegélykő),  

100x5x20 cm (kerti szegélykő), 50x6x30 cm (sorszegélykő)

AKCIÓS ÁR:

 � KERTI szegélykő 100x5x25 cm, szürke  640 Ft/db

 � KERTI szegélykő 100x5x20 cm, szürke  510 Ft/db

 � KERTI szegélykő 100x5x20 cm, színes  660 Ft/db

 � SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, szürke  500 Ft/db

 � SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, színes  700 Ft/db

barnaszürke mogyorópiros antracit

Szállítási idő: 2-3 hét Szállítási idő: 2-3 hét
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

VIRÁGTARTÓ, KERÉKPÁRTARTÓ

A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem 
csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is 
felhasználhatóak. A különböző standard formákból, színekből 
és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései 
megvalósítására.

AKCIÓS ÁR:

 � VIRÁGTARTÓ hatszög 40 cm  19.410 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm  23.100 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm  26.800 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ dézsa 40 cm  19.190 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ dézsa 50 cm  22.980 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ dézsa 60 cm  26.120 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 40 cm  19.410 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 50 cm  23.100 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 60 cm  26.800 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 80x40 cm  33.740 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 100x50 cm  37.550 Ft/db

 � KERÉKPÁRTARTÓ   11.820 Ft/db

Berlin finommosottParis finommosott Rome II. 
finommosott

London 
finommosott

Madrid 
finommosott

Luxembourg 
finommosott

Vienna 
finommosott

MÉRETEK:

 � 40x40x40 cm (hatszög, dézsa, láda),  

50x50x50 cm (hatszög, dézsa, láda),  

60x60x60 cm (hatszög, dézsa, láda),  

80x40x40 cm (láda),  

100x50x50 cm (láda),  

74x36x20 cm (kerékpártartó)

Szállítási idő: 2-3 hét
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

AKCIÓS ÁR:

 � Leier Virágföld 10 literes  249 Ft/db

 � Leier Virágföld 20 literes  379 Ft/db

 � Leier Virágföld 40 literes 699 Ft/db

 � Leier Virágföld 65 literes 1.190 Ft/db

VIRÁGFÖLD

A Leier prémium virágföld, amely hobbi- és hivatásos kertészek 
számára készült. A Leier virágföld világos, fekete és fehér, 
semleges tőzeg és élőkomposzt arányos keveréke. A növények 
fejlődéséhez szükséges szerves és ásványi anyagok olyan 
módon találhatók meg benne, hogy azokat a növény könnyen 
felvehesse, ami különösen átültetésnél elengedhetetlen.

M
A

G
A

S
 F

E
H

É R  T Ő Z E G  T A

R
T

A
L

O
M

M
A

L
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

LK
kéményrendszer

LSK
kéményrendszer

Kedvező árfekvésű, 
levegős hőszigetelésű 
kéményrendszer, a Leier LSK 
kéményekével megegyező 
felhasználási célokra. 
Tartalékkéménynek is ajánlott.

Ingyenes kéményméretezéshez szükséges adatlap 
weboldalunkról letölthető: www.leier.hu

A hőszigetelt LSK 
a családi házak ideális 
kéményrendszere. Választható 
cserépkályhákhoz, 
kandallókhoz, nyitott 
égésterű gáz-, vagy 
vegyes tüzelésű központi 
kazánokhoz. Szellőzőkürtővel 
ellátott kivitelben képes 
az égéshez szükséges levegő 
biztosítására.

MÉRETEK:

 � 35x35 cm

MÉRETEK:

 � 35x35 cm

AKCIÓS ÁR:

 � LK 16, 6,0 fm , 1db tisztítóajtóval  133.600 Ft/db

 � LK 16, hosszfelár  10.390 Ft/fm

AKCIÓS ÁR:

 � LSK 16, 6,0 fm, 1db tisztítóajtóval  159.900 Ft/db

 � LSK 16, hosszfelár  13.990 Ft/fm

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásával



21

KÉ
M

ÉN
YR

EN
D

SZ
ER

EK

www.leier.hu

Ő
SZ

I A
KC

IÓ
 2

01
3

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

MULTIKERAM
kéményrendszer

MULTIKERAM LAS
kéményrendszer

A lakásokban, családi 
házakban alkalmazott 
egyedi füstgázelvezetés 
jelenlegi legkorszerűbb 
megoldása nyílt égésterű 
berendezésekhez, minden 
tüzelőanyag esetén. 
Különösen alkalmas pellet- és 
faelgázosító kazánokhoz.

A Multikeram 
termékcsalád zárt égésterű 
tüzelőberendezésekhez 
alkalmas tagja, minden 
tüzelőanyaghoz. Kiváló 
megoldást jelent turbo- és 
kondenzációs kazánok-, ill. 
szilárd tüzelésű berendezések 
esetén. A legnagyobb 
szabadságot biztosítja 
a jövőben nyílt- és zárt, 
különböző tüzelőanyagú 
fűtési módok között történő 
váltásnál.

MÉRETEK:

 � 35x35 cm

MÉRETEK:

 � 35x35 cm

AKCIÓS ÁR:

 � Multikeram 14, 6,0 fm , 1db tisztítóajtóval  269.900 Ft/db

 � Multikeram 14, hosszfelár  21.390 Ft/fm

AKCIÓS ÁR:

 � Multikeram LAS 14, 6,0 fm ,  

1db tisztítóajtóval, LAS bekötéssel  307.900 Ft/db

 � Multikeram LAS 14, hosszfelár  23.990 Ft/fm

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásával
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

LEIERPLAN 
csiszolt kerámia falazórendszer 

LEIERPLAN 
csiszolt kerámia falazórendszer 

A Leier FIX univerzális építési ragasztóval nemcsak a korábban 
szükséges anyag- és eszközmennyiséget válthatja ki, de 
jelentős időt és energiát takarít meg használatával. Egy 
egyszerű megoldás, amely forradalmasítja a „kőkorszaki” 
módszereket: a Leier FIX univerzális építési ragasztó rendkívül
erős, így kis mennyiség is elegendő belőle.

A LeierPLAN vékony falazóhabarcs kifejezetten a LeierPLAN 
csiszolt kerámia falazóelemekből készülő falazatok építéséhez 
használatos cement-mészhidrát alapú szárazkeverék.

MÉRETEK:

 � 25×45×24,9 cm, 25×38×24,9 cm, 25×30×24,9 cm, 

37,5×25×24,9 cm, 25×12×24,9 cm, 50×10×24,9 cm

MÉRETEK:

 � 25×45×24,9 cm, 25×38×24,9 cm, 25×30×24,9 cm, 

37,5×25×24,9 cm, 25×12×24,9 cm, 50×10×24,9 cm

AKCIÓS ÁR:

 � LeierPLAN 45 N+F  625 Ft/db

 � LeierPLAN 38 N+F  465 Ft/db

 � LeierPLAN 30 N+F  420 Ft/db

 � LeierPLAN 25 N+F  645 Ft/db

 � LeierPLAN 12 N+F  455 Ft/db

 � LeierPLAN 10 N+F  385 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � LeierPLAN 45 N+F  555 Ft/db

 � LeierPLAN 38 N+F  445 Ft/db

 � LeierPLAN 30 N+F  375 Ft/db

 � LeierPLAN 25 N+F  595 Ft/db

 � LeierPLAN 12 N+F  425 Ft/db

 � LeierPLAN 10 N+F  350 Ft/db

LEIER FIX UNIVERZÁLIS  
ÉPÍTÉSI RAGASZTÓHABBAL

LEIERPLAN VÉKONY  
FALAZÓHABARCCSAL
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

LEIERTHERM 20/30 AKU
hanggátló tégla

KISMÉRETŰ TÉGLA

Napjainkban az épületek hőszigetelése mellett egyre 
hangsúlyosabbá válik a nyugodt, a környezet zajától mentes 
otthon kialakítása. A Leiertherm 25/30 AKU 238 típusú 
speciális hanggátló tégláink használatával a legmagasabb  
léghanggátlási igényeknek megfelelő falazatok építhetők.
A termék univerzális kialakítású, így 25 és 30 cm-es téglafalazat 
is építhető hagyományos kőműves technológiával.

A Leier kisméretű hagyományos téglát a kiváló minőség, nagy 
szilárdságának és tömörségének köszönhető kiváló hanggátló 
tulajdonsága és az egyszerű kivitelezés jellemzi.

MÉRETEK:

 � 30x25x23,8 cm

MÉRETEK:

 � 25x12x6,5 cm

AKCIÓS ÁR:

 � Leiertherm 20/30 AKU haggátló tégla  635 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � Kisméretű tömör tégla 99 Ft/db

 � Kisméretű kevéslyukú tégla  84 Ft/db
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

 
hanggátló falazóelemek

 
hőszigetelt falazóelemek

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező 
lakáselválasztó falak kialakítására alkalmas, amelyek tökéletes 
megoldást jelentenek a környezettudatos, csendes, 
komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 63 dB 
léghanggátlási paraméter jellemzi.

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier 
Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa 
és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és 
hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló 
képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között 
alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló 
páraelvezetést biztosít.

MÉRETEK:

 � 50x15x25 cm, 50x17x25 cm, 50x20x25 cm, 50x25x25 cm

MÉRETEK:

 � 50x30x25 cm, 50x37,5x25 cm

AKCIÓS ÁR:

 � DM 15/9 hanggátló falazóelem  579 Ft/db

 � DMi 17/12 hanggátló falazóelem  869 Ft/db

 � DMi 20/13 hanggátló falazóelem  915 Ft/db

 � DMi 25/18 hanggátló falazóelem  999 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � DSs 30/12 hőszigetelt falazóelem  1.625 Ft/db

 � DSs 37,5/12 hőszigetelt falazóelem  2.115 Ft/db
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Percek alatt megtervezhető és a megrendelőnek bemu-
tatható az újonnan tervezett, vagy felújításra váró épület 
színárnyalatok és textúrák által meghatározott új arculata 
a Leier Cserép- és Díszburkolat színválasztó programjának 
segítségével.
Köszönhetően annak, hogy a cég termékkínálatában a 
szerkezeti anyagok mellett a ház arculatának kialakítá-
sában jelentős szerepet játszó tetőcserép és térburko-
lati termékeket is megtaláljuk, lehetőségünk van ezeket 
egységesen kezelni – és a Leier új programja segítségé-
vel megtervezni. A felhasználóbarát programmal a teljes 
épület arculatát meghatározó cserép-, homlokzat-, nyí-
lászárók-, lábazat- valamint a térburkolat színe, stílusa is 
megtervezhető és színharmóniába hozható. Kényelme-
sen, néhány kattintással, komolyan vagy éppen játékosan, 
percek alatt megelevenedik, és három perspektívából is 
láthatóvá válik az épület. Jelenleg öt típusház közül vá-
laszthatunk, ezeket egyenként 228  906  000-féleképpen 

Cserép- és Díszburkolat
SZÍNVÁLASZTÓ PROGRAM

Online 3D
KERTTERVEZŐ PROGRAM

Több mint 200.000.000 színkombináció
Tervezés előtt, tervezéshez és felújításnál is hasznos

- nem tévedés! – színezhetjük ki, és a fent említett három 
nézetből is megtekinthetjük a tervet. Az Éptár fejleszté-
sében készült praktikus, könnyen kezelhető szoftverben 
nemcsak a Leier teljes termékválasztéka elérhető, de tá-
jékozódást ad az árakról is, illetve a betervezett termékek 
szükséges mennyiségét igény esetén ki is listázza.

A legújabb trendek és színárnyalatok a Leier Cserép- 
és Díszburkolat-színválasztóval:
www.leier.hu/szinvalaszto

Leier kerttervező programmal kertek és különböző 
terek burkolási tervei kelnek életre 3D-ben:
www.leier.hu/kerttervezo
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Elég egyszer jól döntenie, 
hogy nyugodtan élvezhesse 
az otthon melegét.

www.leier.hu

INGYENES SZAKTANÁCSADÁS
Az épülethez és a kiválasztott fűtőkészülékhez legoptimálisabban illeszkedő 
kéményrendszer kiválasztásában szaktanácsadóink állnak rendelkezésére.

INGYENES KÉMÉNYMÉRETEZÉS
Az épület és a fűtőkészülék paramétereinek ismeretében térítésmentesen elkészítjük 
a rendszer alkalmasságát igazoló szabványos kéményméretezést, mely segítséget 
nyújt a kéményseprő társasággal való egyeztetésnél és feltétele a kémény 
átvételének.

GYORS KISZÁLLÍTÁS
Társaságunk a megrendelt kéményét egyedi egyeztetés mellett, akár 48 órán belül 
kiszállítja a kért helyszínre.

Leier kémények 
generációs garanciával

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásávalKémény

A Leier kéményekkel kapcsolatos szolgáltatások személyesen is elérhetőek: Budapesten, a FŐKÉTÜSZ
(Fővárosi Kéményseprőipari Kft.) székházában lévő ügyfélszolgálati irodánkban is állunk rendelkezésére.

Címünk: Budapest, XIV. ker., Rákospatak u. 70-72. • Tel.: +36 30/989-27-00
További információ: www.leier.hu/kemeny

FÖDÉMRENDSZEREK

MÉLYÉPÍTÉS, 
KÖRNYEZETTECHNIKA

FALAZÓELEMEK NYÍLÁSÁTHIDALÓK

KÉMÉNYRENDSZEREK

MÉRETREGYÁRTOTT
VASBETON ELEMEK

MINŐSÉGI, MÉRETREGYÁRTOTT VASBETON ÉPÍTŐELEMEK
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB SZERKEZETI ÉPÍTŐANYAG-GYÁRTÓJÁTÓL

KERTÉPÍTÉS,
DÍSZBURKOLATOK

ZAJÁRNYÉKOLÓ
FALRENDSZER

www.leier.hu

BETONCSEREPEK

KOMPLETT RENDSZER  
ÁLMAI OTTHONÁHOZ!
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Leier Hungária Kft. 
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: ertekesites@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi 
képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.

Az Ön építőanyag-kereskedője:

ÉRTÉKESÍTÉS

www.leier.hu

Nyugat-Magyarország:
1 Takács Gábor 

E-mail: takacs.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 758-1431
2 Bognár Zoltán 

E-mail: bognar.zoltan@leier.hu • Tel.: (30) 237-9327
3 Sörös Károly 

E-mail: soros.karoly@leier.hu • Tel.: (30) 997-3268
4 Szabó Tamás 

E-mail: szabo.tamas@leier.hu • Tel.: (30) 927-1803

Észak-Kelet-Magyarország:
5 Rost Csaba 

E-mail: rost.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 993-2214
6 Kovács Zoltán 

E-mail: kovacs.zoli@leier.hu • Tel.: (30) 993-3052
7 Csizmár András 

E-mail: csizmar.andras@leier.hu • Tel.: (30) 334-5135

Dél-Magyarország:
8 Sörös Barnabás 

E-mail: soros.barnabas@leier.hu • Tel.: (30) 439-5316
9 Major Csaba 

E-mail: major.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 864-1694
10 Kovalovszki Lajos 

E-mail: kovalovszki.lajos@leier.hu • Tel.: (30) 334-5136

GÖNYŰ
Betonelemgyár
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

DEVECSER
Téglagyár
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Betoncserépgyár
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

PÉCS
Betonelemgyár
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

MÁTRADERECSKE
Téglagyár
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

KISKUNLACHÁZA
Betonelemgyár
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

JÁNOSHÁZA
Betonelemgyár, virágföldgyár
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95)  551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

JÁNOSSOMORJA
Betonelemgyár, 
méretregyártott elemek
9241 Jánossomorja, Óvári út
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

GYŐR
Betonelemgyár
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER ÜZEMEK: MINTAKERTEK:
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TERÜLETI KÉPVISELŐINK 

JÁNOSHÁZA
Mintakert
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95)  551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

KÓPHÁZA
Mintakert
9495 Kópháza külterület, 
84. sz. főút mellett


