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Térkövezés 
pofonegyszerűen,  
gyorsan és 
pontosan
Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor 
merülhet fel, hanem a  dekoratív es 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 es esztétikai követelmé-
nyeknek is eleget tesz.

A minőségi es professzionális termékek használata a térburko-
ló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez 
jelenti az  időtállóság es értékteremtés kulcsát. Ennek érdeké-
ben a Leier folyamatos fejlesztéseken dolgozik, amelynek ered-
ményeként mar 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier 
Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesz-
tésű N+F, azaz nútféderes kapcsolódási rendszerű „Palomino” 
térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának 
célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes 
elemeinek emelt szintű együttdolgozása volt a hosszú élettar-
tam érdekében.
Az elmúlt évek bíztató eredményei révén a  Leier folyamato-
san, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, 

egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék 
kategóriába sorolta. Az  eljárás lényege, hogy a  térkö-

vek oldalán található besűrített, fésűs rendbe állí-
tott, lefele szélesedő es fokozatosan vastagodó, 

csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugá-
ban lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó 

homok számára, amely a beiszapolással 
így teljes keresztmetszetében ellepi, 

kitölti azt.
A rendszermegoldás egyik 

előnye, hogy az  a  beépí-
tést követően teherelosztó 
tárcsaként is funkcionál. 
Ennek egyik feltétele, hogy 

a  burkolatot a  járművek in-
dulásakor, fékezésekor, kanya-

rodásakor erő vízszintes erőhatások 
oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek 

elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásá-

val oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de 
húzás útján is együttdolgozásra késztetik az egyes burkolókö-
veket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál egymásnak 
adnak át, csaknem az  ipari burkolat kötését biztosítva a dísz-
burkolatnál.
Az N+F kialakításnak 
a  kivitelezés során is 
jelentős szerep jut. 
Meredekebb térköve-
zés esetében gyakori 
gond, hogy vibráció 
miatt a burkolókövek 
a  lejtő aljának irá-
nyába elmozdulnak, 
lecsúsznak az  ágya-
zaton. Gyakorlati ta-
pasztalatok alapján 
az  N+F rendszerter-
mékeknél ez a  jelen-
ség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatok is 
ideálisan kialakíthatóak.
A nútféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár 
az  esztétikummal. Mivel a  távtartók a  burkolókő keresztmet-
szetének felső 7-8 mm-es részén mar nem jelennek meg, azok 
a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonsá-
guk révén pedig megvédik
a burkolatot a  nagynyomású mosóberendezéssel történő 
tisztítás során. Az  Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott 
termékek fagy- es 
olvasztósó-állók, csú-
szásmentesek, a  spe-
ciális KAISER-Clean 
felületvédelem pedig 
rendkívüli ellenálló 
képességet szavatol. 
A  kézzel válogatott, 
méretpontos térkövek 
ellenállóak az  UV-su-
gárzással, a  mohával, 
az algákkal, a meden-
cetisztító szerekkel, 
illetve a  fűfélék es fa-
levelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vö-
rösbor sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük 
foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések el-
távolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott. 
A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínál-
ja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő 
színárnyalatokban, méretekben es textúrákban. A  nútféderes 
illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan es egyszerű-
en lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítsége 
nélkül is megépíthető, esetleges felszedés eseten pedig káro-
sodás nélkül újra felhasználható.

N+F rendszertérkő kínálatunk

 � Forum 8 cm
 � Mercato 6 cm
 � Piazza 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm
 � Piazza 10x20x8 cm, 20x20x8 cm
 � Rollo 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm 
zökkenőmentes

 � Taverna 6 cm
 � Teatrum 6 cm

Nútféderes térkövek tisztítása

NAGYNYOMÁSÚ 
MOSÓBERENDEZÉS

Nútféderes térkövek kapcsolódása
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CURLING 
– Betonfelület bársony és 
selyem hatással

Curling eljárásnak nevezik a beton legújabb felületnemesítési 
eljárását. A legszebb Curling felületeket a Leier-Kaiserstein kíná-
latban már eddig is megismert nemesítési technológiák, azaz 
finomszórás, stokkolás vagy csiszolás után éri el a burkolókő.
Az előkészített felületeket erősszálú, gyémánttal szőtt kefé-
vel polírozzuk, s ez a térkő vagy lap csúszásmentességének 
megőrzése mellett selymesen csillogó vagy bársonyosan 
puha, összehasonlíthatatlanul elegáns optikát kölcsönöz  
a burkolatnak .

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
 � Mercato 6 cm antik N+F térkő
 � Dom Antik 8 cm térkő
 � Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
 � Kant antik 6 cm térkőlap
 � Patio 5 cm antik térkő és falazó

Kiegészítő antikolt termékeink:
 � Antik kerítéskő
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Itt a jó idő, 
irány a kert!
Hasznos tippek 
a díszburkolatok tavaszi 
felkészítéséhez a Leiertől
A tavasz beköszöntével minden parkosított felületnél 
megkezdődik a tél utáni karbantartás, a tavaszi és nyári 
időszakra történő felkészítés. A növények sérüléseinek 
„gyógyítása”, újak ültetése, a burkolatok ápolása, elő-
készítése is fontos feladat. Rendszeresen felmerül a kér-
dés, hogy mire ügyeljünk egy ilyen ápolási folyamat so-
rán és egyáltalán miért kell törődnünk az egyszer már 
megépített, látszólag sérülésmentes burkolatainkkal? 
A  Leier  Hungária Kft. most néhány tippel segíti ennek 
megértését, hogy a kertből valódi élettér válhasson.

A jó idő megérkezésével egyre több időt töltünk a szabadban, 
ilyenkor nem csak szervezetünk, hanem a környezetünk is új 
erőre kap. Akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy la-
kóházuk kertkapcsolattal is rendelkezik, azoknak azonban nem 
árt alaposabb figyelmet fordítani néhány fontos alapszabályra, 
amelyekkel mind a kertet, mind a lefektetett térköveket óvni 
tudják az emberi és időjárásbeli hatásoktól.

Íme a Leier tippjei az élhető, egészséges kertért és lakó-
környezetért:

Télvégi karbantartás
A térburkolatok télvégi karbantartása, illetve a télen a burko-
latra felhordott szennyezőanyag eltávolítása – az anyagmoz-
gatáshoz hasonlóan – fa vagy műanyag élvédelemmel ellátott 
szerszámmal vagy géppel történhet. A burkolat jég- és csú-
szásmentesítése csak a környezetvédelmi előírásoknak meg-
felelő, környezetbarát, beton felületeknél alkalmazható szerrel 
lehetséges!

Csak óvatosan mozgassuk tárgyainkat!
Ha súlyos fémtárgyakat (például asztalokat, székeket vagy 
kéziszerszámokat mozgatunk), könnyen sérülést okozhatunk 
a kerti burkolaton, amely nem csak annak esztétikai-, hanem 
élettartamát is csökkentheti. Ezért bármilyen anyagmozgatás 
esetén gumikerekes eszközök használata javasolt, így elkerülve 
a későbbi kellemetlenségeket, amelyek akár komoly többlet-
költségekkel is járhatnak.

A burkolatok karbantartása
Intenzíven terhelt burkolat esetén a felhasznált ágyazó réteg 
hajlamos arra, hogy a fugákból dinamikus terhelésre leürülő 
fugahomokot elnyelje. Ez a folyamat az ágyazó réteg hézaga-
inak feltöltődéséig tart. Fenti problémák a burkolat folyama-
tos után-gondozásával (besöprés) kivédhetőek. A burkolatok 
fugázó anyagainak összeállásával ez a jelenség megszűnik, 
de jellemzően a burkolat 2-3 éves koráig rendszeres gondo-
zást igényel.

Így tisztítsuk a burkolatot
A szennyezett burkolatot nagy teljesítményű takarítógépek 
segítségével könnyedén és gyorsan lehet tisztítani úgy, hogy 
a burkolatokról a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatóak, 
s így az eredetihez közeli állapot visszaállítható. Házilagos tisz-
tításnál rendszerint magas nyomású mosóberendezést hasz-
náljunk, ügyelve arra, hogy lapos sugárra állított szórófejjel, 
a burkolattal 45 fokos szöget bezárva, kb. 50 cm magasságból, 
valamint legfeljebb 150 bar nyomással távolítsuk el a szennye-
ződéseket. Ezeket a kritériumokat a 120–150 bar üzemi nyo-
másteljesítményű hobbi- és középkategóriás mosóberende-
zésekkel teljesíthetjük. A piacon számos tisztítószer is kapható, 
melyek az erősen szennyezett beton burkolatok felületeinek 
tisztítására alkalmasak. Fontos megjegyezni, hogy a beton 
savra érzékeny, ezért csak lúgos kémhatású szerek alkalmazása 
javasolt!

Az impregnálás is fontos!
Burkolataink tavaszi nagytisztítása után javasolt a természetes 
kövek vagy betontermékek felületét impregnálására alkalmas 
szerekkel kezelni. Ez a kezelés megelőzi a könnyű és közepes 
szennyeződések felszívódását a burkolókőbe, erős szennyező-
dések esetén megkönnyíti azok eltávolítását. A szennyeződés 
megelőzése mellett az impregnálószerek színmélyítő hatá-
suknak köszönhetően felújítják, felfrissítik a kezelt burkolatok 
színeit is. A gyárilag is impregnált burkolóköveket kétévente 
ajánlatos újra kezelni.

Gondolkodjunk előre a növények ültetésénél
A térkővel vagy lappal burkolt felületek mellé a növényzet 
pótlásakor vagy telepítésekor gondoljunk arra, hogy egyes 
növények virágai, termése, a növényről lecsorgó nedvek a bur-
kolat felületére is kerülhetnek, melyeken huzamosabb időn át, 
bomlásuk közben szennyezve maradandó elszíneződéseket, 
foltosodást okozhatnak. Ezért a közvetlenül a burkolat mellé 
telepítendő növényeket úgy válasszuk ki, hogy az együttélés 
ilyen jellegű, kellemetlen hatásait elkerülhessük.
Ne feledjük, hogy burkolataink ápolása, folyamatos karbantar-
tása nem csak a lakáson belül fontos. Az igényes lakókörnye-
zetnek kültéri burkolataink is részei, melyek igénylik a folyama-
tos törődést.

KAISER-clean-nel 
kezelt felület

KAISER-clean-nel 
kezelt felület

KAISER-clean-
nel kezelt felület 
tisztítás után

KAISER-clean-
nel kezelt felület 
tisztítás után

kezeletlen 
felület 

kezeletlen 
felület tisztítás 
után

kezeletlen 
felület 

kezeletlen 
felület tisztítás 
után

vörösbor

olajos szennyeződés



FOTÓPÁLYÁZAT 2015/16
366 NAPON ÁT

(SZ)ÉPÍTSD UDVAROD, 

FOTÓZD LE, ÉS INDULHAT A JÁTÉK!

www.facebook.com/LeierHU

A JÁTÉK MENETE:
1. Fotózd le a Leier termékekkel 

megújult kerted!
2. Regisztrálj a játék 

nyereményoldalán!
3. Likeold a Leier 

facebook oldalát!
4. Figyeld a hetente feltöltésre 

kerülő képeket facebook 
oldalunkon, gyűjtsd 
a like-okat és nyerj!

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 2015. október 1 – 2016. szeptember 30.
További részletek: www.leier.hu/fotopalyazat

NYERJ!
• Hetente Leier ajándékcsomagot
• Havonta értékes ajándékutalványt
• Főnyeremény: 

1. helyezett visszanyeri a megvásárolt termékek árát
2. helyezett visszanyeri a megvásárolt termékek árának 75%-át
3. helyezett visszanyeri a megvásárolt termékek árának 50%-át
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ROLLO
térkő 6 cm vastagságban

Klasszikus felületével és sarkos, fuga nélküli kiképzésével 
kifejezetten kellemes járásérzetet biztosít. A sikeres megjelenés 
titka az egyszerű formában, elegáns színben rejlik.

MÉRETEK:

 � 30x20 cm

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm térkő 2.990 Ft/m2

Az N+F távtartó rendszerről bővebben a 2. oldalon olvashat!

kagylóhéj 
melírozott

SZ
EZ

ONÁLIS 

TERMÉKÜN
KK I E M E LT
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FORUM
térkő 8 cm vastagságban

ezüstszürke középszürke carbonszürkeközépbarnabeige sötétbarna

A FORUM térkő neve egyik legfőbb felhasználási területére utal, 
a különösen erős oldaltartást biztosító kivitele és nagyméretű 
formái elsősorban közterületek burkolására teszik alkalmassá. 
A burkolatépítés a térkövek nútféderes oldalsó kialakításának 
köszönhetően csaknem játékos módon történhet. Elegáns, 
letisztult fugaképe, kis élletörése miatt könnyen illeszthető 
bármely építészeti stílushoz.

MÉRETEK:

 � 60x20 cm, 40x20 cm

AKCIÓS ÁR:

 � 8 cm térkő 4.520 Ft/m2

Az N+F távtartó rendszerről bővebben a 2. oldalon olvashat!

TEATRUM
6 cm térkő finomszórt felülettel

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 4.900 Ft/m2

kagylóhéj 
melírozott

fahéjmogyoró 
melírozott

szürke

Az N+F távtartó rendszerről bővebben a 2. oldalon olvashat!
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CASTRUM ANTIK
antik térkő 5 és 8 cm vastagságban

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 antik térkő  5.730 Ft/m2

 � 8 cm antik térkő 6.790 Ft/m2

marrone antik kagylóhéj antik füstantracit antik gesztenye antik riolitsárga antik

CASTRUM NATÚR
natúr térkő 5 és 8 cm vastagságban

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  4.990 Ft/m2

 � 8 cm natúr térkő 5.900 Ft/m2

marrone natúr kagylóhéj natúr füstantracit natúr gesztenye natúr riolitsárga natúr
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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 (mogyoró és fahéj)

AKCIÓS ÁR:

 � 6 cm antikolt térkő 4.790 Ft/m2

MERCATO
antikolt térkő 6 cm vastagságban

fahéjmogyorószürke narancs

Az antikolt termékekről bővebben a 3. oldalon, az N+F távtartó rendszerről a 2. oldalon olvashat!

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  2.720 Ft/m2

 � 6 cm térkő fahéj  3.710 Ft/m2

 � 6 cm térkő mogyoró, kagylóhéj,  

füstantracit, macchiato, beige  3.770 Ft/m2

MÉRETEK:

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

TAVERNA
térkő 6 cm vastagságban

macchiato
melírozott

fahéj

beige
melírozott

terra  
melírozott

szürke  füstantracit
melírozott

gesztenye 
melírozott

mogyoró
melírozott

kagylóhéj 
melírozott
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DOMINIUM térkő szabálytalan fugaképével, vegyes 
méretrendszerével ódon terek hatását eleveníti fel. Strukturált 
felületének kialakítása lehetővé teszi műemléki és új építésű 
környezetben történő felhasználását. Három méretformátuma 
elegáns, színéből adódóan életvidám de ugyanakkor háttérbe 
húzódó felületek kialakítására ad lehetőséget.

AKCIÓS ÁR:

 � 8 cm térkő  4.230 Ft/m2

MÉRETEK:

 � 9x12 cm, 12x12 cm, 18x12 cm vegyesen

DOMINIUM
térkő 8 cm vastagságban

ónixbarna

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  2.630 Ft/m2

 � 6 cm térkő szürke (20x10 cm)  2.450 Ft/m2

 � 6 cm térkő piros, antracit 3.070 Ft/m2

 � 6 cm térkő piros, antracit (20x10 cm) 2.890 Ft/m2

 � 6 cm térkő őszilomb melírozott  3.310 Ft/m2

őszilomb melírozott 
(csak 20x10 cm)

szürke antracit piros
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PATIO 
antik térkő és falazó 5 cm vastagságban

klinkersárga carbon

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  2.760 Ft/m2

 � 5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon  2.980 Ft/m2

téglavörös agyagbarna

Az antikolt termékekről bővebben a 3. oldalon olvashat!

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  2.870 Ft/m2

szürke
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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  435 Ft/db

 � CLASSIC-LINE finomszemcsés lap 50x50  685 Ft/db

 � CLASSIC-LINE gyöngykavicsos lap 40x40  535 Ft/db

 � CLASSIC-LINE gyöngykavicsos lap 50x50  795 Ft/db

gyöngykavicsos finomszemcsés

REGNUM CLASSIC
lapok 2,5 cm vastagságban

Az REGNUM 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:

 � REGNUM Classic lapok, homokkő  11.790 Ft/m2

homokkő*

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással
Az impregnálásról bővebben a 4.oldalon olvashat!
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REGNUM ELEGANT 
lapok 2,5 cm vastagságban

Természetesen hasított felületi struktúra és szabálytalanul, 
enyhén lebegő hatású élek tükrözik vissza a romantika 
iránti vágyat, az antik atmoszférát és a mágikus környezetet. 
A zöldes-palaszürke színnek jelentős a szerepe az REGNUM 
ELEGANT lapoknál. Építészeti stílustól függetlenül 
bárhol készíthető belőle burkolat és diszkrét, de hatásos 
megjelenésével formálja környezetét. 

MÉRETEK:

 � 60x30 cm, 45x30 cm, 30x30 cm

AKCIÓS ÁR:

 � REGNUM Elegant lapok  13.730 Ft/m2

agyagpala brillant*

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással
Az impregnálásról bővebben a 4.oldalon olvashat!

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással
Az impregnálásról bővebben a 4.oldalon olvashat!

REGNUM NATURO
lapok 2,5 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:

 � REGNUM Naturo lapok  13.630 Ft/m2

mészkőfehér*
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EUROLINE
lapok 3,8 cm vastagságban

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

MÉRETEK:

 � 40x40 cm

AKCIÓS ÁR:

EUROLINE finommosott lapok

 � Madrid, Rome, London  690 Ft/db

 � Vienna, Berlin, Praga  730 Ft/db

 � Paris, Luxembourg, Stockholm 760 Ft/db

Berlin

LuxembourgParis Stockholm

Vienna Praga

LondonMadrid Rome

Fehér

PALAIS
lapok 3,7, 3,9 és 4,9 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,  

60x20x4,9 cm (csak Altwien és fehér)

AKCIÓS ÁR:

 � PALAIS 40x40x3,7 cm  

Schönbrunn, Belvedere, borostyánkő  1.570 Ft/db

 � PALAIS 60x40x3,9 cm  

Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn  2.740 Ft/db

 � PALAIS 60x20x4,9 cm Altwien, fehér  1.390 Ft/db

Belvedere Schönbrunn Borostyán Altwien Nussdorf
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GRANITE 
lapok 3,7 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 40x40x3,7 cm  1.760 Ft/db

Rosé Azul fehér

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  960 Ft/db

szürke barna
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szürke barna füstantracit 
melírozott

fuoco

LUNA 
rézsűkő

MOVADO
falazókő 21 cm

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

Modern, jól variálható elemek. A MOVADO falazókővel 
egyéniségéhez illő falazatot építhet. A MOVADO falazókővel 
a szigorú geometria, vonalvezetés ellenére a sokféle elem 
adta lehetőséggel élve tetszőlegesen alakíthatja a falazati 
képet. A készfal struktúrájában a természetes fény-árnyék játék 
mozgatja meg a szemlélő fantáziáját. A MOVADO egyszerű 
építési rendszere az individulista megjelenés záloga. Minden 
elkészült falazat egyedi. Engedje szabadjára fantáziáját. 

MÉRETEK:

 � 40x50x30 cm (Quartz), 30x40x25 cm (Quartz midi)

MÉRETEK:

 � magasság: 7, 14, 21 cm, szélesség: 14, 21, 28, 35 cm

AKCIÓS ÁR:

 � LUNA QUARTZ rézsűkő, szürke  1.060 Ft/db

 � LUNA QUARTZ rézsűkő, barna 1.260 Ft/db

 � LUNA QUARTZ midi rézsűkő, szürke  790 Ft/db

 � LUNA QUARTZ midi rézsűkő, barna  920 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � MOVADO falazókő  38.280 Ft/m2
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CASTRUM
falazókő

MÉRETEK:

 � Magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm

AKCIÓS ÁR:

 � CASTRUM falazókő 12 cm  23.440 Ft/m2

 � CASTRUM falazókő 24 cm  47.040  Ft/m2

füstantracit 
melírozott

fuoco

A CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan 
kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők 
falazattá.

CASTRUM
lépcsőblokk

CASTRUM térkő és CASTRUM falazókő családunk új kiegészítő 
elem a hasított látszó éllel készülő CASTRUM lépcsőblokk elem.

MÉRETEK:

 � 12 cm vastag, 48 cm mély, 24/36/60 cm széles

AKCIÓS ÁR:

 � CASTRUM lépcsőblokk 24 cm széles  6.510 Ft/db

 � CASTRUM lépcsőblokk 36 cm széles  9.760 Ft/db

 � CASTRUM lépcsőblokk 60 cm széles  16.220 Ft/db

füstantracit 
melírozott

fuoco
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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  470 Ft/db

 � ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem  470 Ft/db

füstantracit terra fuoco

CASTRUM
paliszád

A CASTRUM paliszád a Leier Kaiserstein kertszépítési kínálat 
univerzális kiegészítője. A CASTRUM paliszád számos funkci-
óra használható, könnyen beépíthető, ragasztással vagy fala-
zással egyszerűen rögzíthető. Kerti utak díszes szegélyezése? 
Virágágyasok időtálló keretezése? Szintkülönbségek áthida-
lása? Tűzrakók, bográcsozók kialakítása? A CASTRUM paliszád 
mindenre megoldást biztosít!

MÉRETEK:

 � 12x12x60 cm, 12x12x30 cm

AKCIÓS ÁR:

 � CASTRUM paliszád 30 cm  1.520 Ft/db

 � CASTRUM paliszád 60 cm  2.640 Ft/db

füstantracit 
melírozott

fuoco
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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 (MODUS fedlap), 25x28x6 cm (KANT fedlap)

MÉRETEK:

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

33x25x6 cm (fedlap)

AKCIÓS ÁR:

 � ARCHITEKTURA kerítéskő  1.730 Ft/db

 � ARCHITEKTURA kerítés félkő  1.610 Ft/db

 � ARCHITEKTURA kerítés sarokelem  9.290 Ft/db

 � MODUS fedlap  1.300 Ft/db

 � KANT fedlap hasított oldaléllel (4db/fm)  1.060 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � ANTIK kerítéskő 1.480 Ft/db

 � ANTIK kerítés félkő 1.020 Ft/db

 � ANTIK kerítés sarokelem  9.290 Ft/db

 � KANT antik fedlap  1.080 Ft/db

törtfehér feketemárvány beige téglavörös agyagszürke füstantracit 
melírozott

creme 
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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  1.000 Ft/db

 � MODERN kerítés félkő natúr  770 Ft/db

 � MODERN kerítés sarokelem natúr  9.290 Ft/db

 � MODERN kerítéskő finomszórt  2.035 Ft/db 

 � MODERN kerítés félkő finomszórt  1.920 Ft/db

 � MODERN kerítés sarokelem finomszórt  9.290 Ft/db

 � MODUS fedlap  1.340 Ft/db

 � KANT fedlap 690 Ft/db

törtfehér fahéj

MÉRETEK:

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

46x28x6 cm (MODUS fedlap), 33x25x6 cm (KANT 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  660 Ft/db

 � KERTI szegélykő 100x5x20 cm, szürke  495 Ft/db

 � KERTI szegélykő 100x5x20 cm, színes  710 Ft/db

 � SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, szürke  600 Ft/db

 � SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, színes 700 Ft/db

barnaszürke mogyorópiros antracit
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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  20.920 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm  24.890 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm  28.880 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ dézsa 40 cm  20.670 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ dézsa 50 cm  24.770 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ dézsa 60 cm  28.160 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 30 cm  15.460 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 40 cm  20.920 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 50 cm  24.890 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 60 cm 28.880 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 60x30 cm  26.130 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 80x40 cm  36.360 Ft/db

 � VIRÁGTARTÓ láda 100x50 cm 40.470 Ft/db

 � KERÉKPÁRTARTÓ   12.640 Ft/db

Berlin 

Stockholm

Paris Rome London 

Madrid 

Luxembourg 

PragaVienna 

MÉRETEK:

 � 30x30x30 cm (láda),  

40x40x40 cm (hatszög, dézsa, láda),  

50x50x50 cm (hatszög, dézsa, láda),  

60x60x60 cm (hatszög, dézsa, láda),  

60x30x30 cm (láda),  

80x40x40 cm (láda),  

100x50x50 cm (láda),  

74x36x20 cm (kerékpártartó)
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www.leier.hu A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák.

MAGASÁGYÁS

AKCIÓS ÁR:

 � Magaságyás K-alakzat 76.819 Ft/db

 � Magaságyás Hatszög alakzat  88.819 Ft/db

 � Magaságyás R-alakzat  115.819 Ft/db

 � Magaságyás L-alakzat  167.138 Ft/db

 � Magaságyás U-alakzat 243.638 Ft/db

 � Magaságyás U1-alakzat 282.638 Ft/db

 � Komposztáló 87.619 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � Magaságyás K-alakzat virágfölddel 80.019 Ft/db

 � Magaságyás Hatszög alakzat virágfölddel  109.939 Ft/db

 � Magaságyás R-alakzat virágfölddel  122.219 Ft/db

 � Magaságyás L-alakzat virágfölddel 189.057 Ft/db

 � Magaságyás U-alakzat virágfölddel 271.957 Ft/db

 � Magaságyás U1-alakzat virágfölddel 314.157 Ft/db

MAGASÁGYÁSHOZ AJÁNLJUK:

Leier virágföld

R-alakzat

K-alakzat

Komposztálónak is!

L-alakzat

Hatszög alakzat,
(egyedi forma)

U-alakzat

U1-alakzat

~120 cm ~230 cm ~340 cm

~450 cm

~120 cm

~120 cm

~108 cm

~120 cm

~120 cm ~120 cm

~120 cm

~100 cm

~210 cm

~110 cm

~2
30

 c
m

~2
30

 c
m

~2
30

 c
m

~2
30

 c
m

~1
87

 c
m

~1
20

 c
m

~1
20

 c
m

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.
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www.leier.huA feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák.

Bortároló szett II. (100x27x127 cm)

Bortároló szett I. 
(50x27x92 cm)

Bortároló szett IV. (200x27x162 cm)

Bortároló szett III.
(100x27x167 cm)

Házhoz

szállítva

AKCIÓS ÁR:

 � Bortároló szett I. (max. 30 db palack)  30.510 Ft/db

 � Bortároló szett II. (max. 88 db palack)  62.820 Ft/db

 � Bortároló szett III. (max. 120 db palack)  79.300 Ft/db

 � Bortároló szett IV. (max. 208 db palack)  129.800 Ft/db

BORTÁROLÓ SZETT

barna

Termékeinket keresse  
a www.kertshop.leier.hu oldalon!

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.
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Már a  házépítés gondolatának első pillanatától végigkísé-
ri a  leendő lakókat az  energiatudatosság. A  házakat úgy kell 
megépíteni, épületgépészeti rendszereiket úgy kell kialakíta-
ni, hogy a  lehető legkevesebb energiát használják fel. Ennek 
az energiatudatos építésnek egyik fontos része a kellően hő-
szigetelő falazat építése, ami a megfelelő falazóanyagok kivá-
lasztásával kezdődik. A Leier Durisol falazati rendszere azoknak 
a  falazóanyaga, akiknek nem csak az  energiatudatosság, ha-
nem a környezet védelme is fontos, ám stabil és kellően teher-
bíró házban szeretnének élni. A rendszerben olyan falazóelem 
is található, melynek alkalmazásával kiegészítő homlokzati hő-
szigetelés nélkül is megépíthetőek a falszerkezetekre vonatko-
zó szigorú követelményértékeket kielégítő falazatok.

Nem lehet még pontosan tudni, hogy hány új lakás építését 
fogja eredményezni a  mostanában bevezetett családi ott-
honteremtési kedvezmény, a  szándékok és tervek szerint sok 
családnak nyújt majd segítséget új otthona felépítéséhez ez 
a támogatási rendszer. Érdemes ismét felhívni a figyelmet arra, 
hogy nem csak a tervezés és az építés fázisában, hanem már 
az  ötletelés, tervezgetés és programkialakítás időszakában is 
szem előtt kell tartani az  energiahatékonyság és -tudatosság 
szempontjait. Az  utóbbi évek, évtizedek tájékoztató-ismeret-
terjesztő munkájának köszönhetően az építtetők egyre jobban 
tisztában vannak azzal, hogy a  jelenleg alkalmazott energia-
hordozók felhasználható mennyisége meredeken csökken, 
az  ipar, a  közlekedés és a  lakosság komfortigényére fordított 
energia ugrásszerűen felfelé ívelő növekedése miatt belátha-
tó közelségbe került az energiahordozó-készletek kimerülése. 
Nem biztos, hogy mindenki lelkét megérinti bolygónk sor-
sa, földünk természeti kincseinek jövője, ám az  ő számukra 
is egyértelmű, hogy takarékoskodniuk kell. Az  építtetőknek, 
sőt a már megépült házak lakóinak sem szükséges bonyolult 
elemzéseket, idegen nyelvből lefordított tanulmányokat olvas-
gatniuk ahhoz, hogy tisztában legyenek energiafelhasználás 
csökkentésének szükségességével, elegendő a  villany- vagy 
a gázszámlájukra pillantaniuk. 
Az évek, évtizedek alatt átalakultak a  fogalmak, míg régeb-
ben energiatakarékosságról beszéltünk, addig mostanában 
az  energiahatékonyság és energiatudatosság került előtérbe. 
Ezek a fogalmi változások azt is jelentik, hogy nem csak a vil-
lanykapcsolók sűrűbb kattintgatásával és a termosztát alacso-

nyabbra állításával lehet az energiával takarékoskodni, hanem 
megnövekedett az  akár megelőző jellegűnek is nevezhető 
takarékossági megoldások jelentősége. A  házakat úgy kell 
megépíteni, épületgépészeti rendszereiket úgy kell kialakíta-
ni, hogy a  lehető legkevesebb energiát használják fel. Ennek 
az energiatudatos építésnek egyik fontos része a kellően hőszi-
getelő falazat építése, ami a megfelelő falazóanyagok kiválasz-
tásával kezdődik. 
Falakat sokféle anyagból lehet építeni. A Leier Durisol falazati 
rendszere azoknak a falazóanyaga, akiknek nem csak az ener-
giatudatosság, hanem a környezet védelme is fontos, ám stabil 
és kellően teherbíró házban szeretnének élni. A Leier Durisol 
falazóelemek alapanyaga újrahasznosított ipari hulladék, 
mineralizált faforgács. A mineralizáció szerves anyagnak szer-
vetlenné alakítást jelenti. A földi biogeokémiai ciklus jellemzője, 
hogy az elemek körforgásában váltják egymást az élő és a holt, 
a szerves és a szervetlen elemformák. Azáltal, hogy a faforgács 
a  mineralizással szervetlen anyaggá alakul át, növények szá-
mára ismét felvehető állapotba kerül. A Durisol falazóelemek 
a fa kedvező tulajdonságainak köszönhetően kiemelkedően jó 
hő- és páraháztartással rendelkeznek, kellemes belső klímájú 
életteret biztosítanak. Mindezt a Durisol kiemelkedő hangszi-
getelő és hangelnyelő képessége egészíti ki. 

A Leier Durisol falazóelemekből külső és belső, teherhordó 
és nem teherhordó falazatokat és válaszfalakat lehet építeni. 
A rendszerben olyan falazóelem is található, melynek alkalma-
zásával kiegészítő homlokzati hőszigetelés nélkül is megépít-
hetőek a falszerkezetekre vonatkozó szigorú követelményérté-
keket kielégítő falazatok.

Leier DURISOL
– a környezettudatos megoldás
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AKCIÓS ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!

 
hanggátló falazóelemek

 
hőszigetelt falazóelemek

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező 
elem lakáselválasztó falak kialakítására alkalmas, így 
tökéletes megoldást jelent 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
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.www.leier.hu

LeierPLAN 44 iSO
tégla

LeierPLAN 44 iSO+
tégla

AKCIÓS ÁR:

 � iSO vékony falazóhabarccsal 1.196 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

 � iSO+ vékony falazóhabarccsal 1.248 Ft/db

0,16
U

W/m2K

iSO

0,15
U

W/m2K

iSO+

KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉSSEL
A kőzetgyapot természetes eredetű, alapvetően 
bazaltból előállított szálas hőszigetelő anyag.

Nagyon jó hő és hangszigetelési képességekkel 
rendelkezik. Akár több évtizedig is megőrzi eredeti 
állagát és kedvező tulajdonságait. Jól bírja a magas 
hőmérsékletet, gyakorlatilag nem éghető és megfelel a 
szigorú tűzvédelmi előírásoknak is.

GRAFIT® HŐSZIGETELÉSSEL
A használatban lévő egyik legjobb hőszigetelés.
Szürke színű, expandált polisztirol hőszigetelő 
anyag, mely speciális összetételének köszönhetően 
a kőzetgyapotnál lényegesen kedvezőbb hővezetési 
tényezővel rendelkezik.

A LeierPLAN 44 iSO rendszer a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat képviseli a falazórendszerek között. Elsősorban családi házak 
építésére ajánljuk, hiszen tervezése során azon két legfontosabb célt fogalmaztuk meg, hogy a lehető legkedvezőbb hőszigetelő képességgel 
rendelkezzen és a falazási munkafázis egyszerűen, gyorsan elvégezhető legyen.

vékonyhabarccs
al

Le

ierPLAN

vékonyhabarccs
al

Le

ierPLAN
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1 Díszburkolatok

5 Tokos, talpas betoncső 6 Betoncső támfalelem 7 Útszegélykő 8 Süllyesztett szegélykő 9 Kerti szegélykő

2 Árokelem 3 Árokburkoló fedlap 4 Árokburkoló elem fedlappal

LEIER TERMÉKEKKEL A RENDEZETT KÖRNYEZETÉRT
EGYEDI AJÁNLATÉRT KERESSE VISZONTELADÓ PARTNEREINKET!
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www.leier.hu A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

LSK
kéményrendszer

Az LSK kéménynek ott a helye 
minden családi házban, hisz a 
legnagyobb méretválasztékban 
kapható hőszigetelt kémény, 
amely leginkább testre szabható.
Bármely házhoz jól illeszkedik, 
fokozott hőszigeteléssel 
rendelkezik, így az üzemeltetése 
még takarékosabb. 

Alkalmazás:
 � Fa- és széntüzelésű központi 
fűtéses  
tüzelőberendezésekhez

 � Cserépkályhákhoz, vízteres 
cserépkályhákhoz

 � Kandallókhoz, egyedi 
tüzelőberendezésekhez

 � Fém tűzterekhez, 
tűztérbetétekhez

 � Faelgázosító 
tüzelőberendezésekhez

 � Pellet készülékekhez
 � Kemencékhez, sütőkhöz

Alkalmazás:
 � Fa- és széntüzelésű 
központi fűtéses 
tüzelőberendezésekhez

 � Cserépkályhákhoz, 
vízteres 
cserépkályhákhoz

 � Kandallókhoz, egyedi 
tüzelőberendezésekhez

 � Fém tűzterekhez, 
tűztérbetétekhez

 � Faelgázosító 
tüzelőberendezésekhez

 � Pellet készülékekhez
 � Kemencékhez, sütőkhöz

SMART
kéményrendszer

Legújabb fejlesztésünkkel 
a piacon teljesen egyedülálló 
kéményrendszer született. 
A hőszigetelt SMART kémény 
mindössze 0,1 m2 alapterületet 
igényel. Alkalmazhatóságának 
széles körét a funkciógazdagság 
biztosítja. Teljes értékű és 
kiváló kéményrendszert kap 
egyedülállóan kis helyigénnyel. 
Vásárolja meg csak a lényeget!

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásával

AKCIÓS ÁR:

 � SMART 16 5 fm: 131.820 Ft-tól

AKCIÓS ÁR:

 � LSK 14 5 fm:  145.680 Ft-tól
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www.leier.huA feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

LK
kéményrendszer

Kazánt, kandallót helyezne 
üzembe? Vagy csak ennek 
jövőbeli lehetőségét kívánja 
megteremteni?
LK levegős hőszigetelésű 
kéményünk választásával 
mindezt megteheti.  
Széleskörű alkalmazását nagy 
méretválaszték biztosítja.
Minőség - kedvező áron
Tartalékkéménynek is kitűnő 
választás.

Alkalmazás:
 � Fa- és széntüzelésű 
központi fűtéses 
tüzelőberendezésekhez

 � Cserépkályhákhoz
 � Kandallókhoz, egyedi 
tüzelőberendezésekhez

 � Fém tűzterekhez, 
tűztérbetétekhez

MULTIKERAM LAS
kéményrendszer

Ez a jövő kéménye a jelenben 
– mind minőségben, mind 
megbízhatóságban és széleskörű 
alkalmazási területeit tekintve. 
A Multikeram LAS kéményrendszer 
a jelenleg elérhető legmagasabb 
műszaki színvonalat képviseli, és 
minden elképzelhető fűtési megoldást 
ki tud szolgálni. Egy hibridkémény, 
kompromisszumok nélkül, mely ötvöz 
magában mindent, amit a korszerű 
kéményekről tudunk.

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásával

Alkalmazás:
 � Kondenzációs gázkészülékekhez
 � Turbo gázkészülékekhez
 � Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
 � Pellet készülékekhez
 � Fa- és széntüzelésű központi fűtéses  
tüzelőberendezésekhez

 � Cserépkályhákhoz, vízteres  
cserépkályhákhoz

 � Kandallókhoz,  
egyedi tüzelőberendezésekhez

 � Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
 � Kemencékhez, sütőkhöz
 � Zárt égésterű szilárd tüzelésű  
tüzelőberendezésekhez

 � Ajánljuk passzívház  
jellegű épületekhez

AKCIÓS ÁR:

 � LK 14 5 fm:  108.980 Ft-tól

AKCIÓS ÁR:

 � MK LAS 14 5 fm LAS bekötéssel:  292.090 Ft-tól
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www.leier.hu A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél, 4 raklaptól építkezési helyszínre szállítva érvényesek.

LUX
betoncserép

MÉRETEK:

 � 33x42 cm

ANYAGSZÜKSÉGLET:

 � 10 db/m2

Ragyogó fény, luxus megjelenés, kiemelkedő védelem a környezeti 
hatásokkal szemben. Ragyogó vörös, elegáns fekete, és mindig divatos 
sötétbarna színekben.

Exkluzív fényű, extra könnyű kialakítású betoncserép, fokozott 
védelemmel a környezeti hatásokkal szemben. Örökzöld téglavörös, és 
egyedi bronz színekben.

AKCIÓS ÁR:

 � LUX betoncserép 229 Ft/db

 � LUX aero betoncserép 239 Ft/db

www.leier.hu

Falazóelemek  | Kéményrendszerek  |  Betoncserép  |  Kertépítés  |  Díszburkolatok
Felszíni vízelvezetés  |  Környezettechnika  |  Zajárnyékolás  |   termékcsalád

Építkezzen okosan!
Mindent Leierből
Gondolkozzon gazdaságosan
és vásároljon csomagban!

Építőanyagainkat keresse
viszonteladó partnereinknél.

A LEGKORSZERŰBB ÉPÍTŐANYAGOK
SZÉLES VÁLASZTÉKA HAZAI GYÁRTÓTÓL.
A LEGKORSA
SZÉLES VÁLS

leier A4 hirdetes.indd   1 2016. 03. 01.   15:16

Vörös Fekete Téglavörös BronzSötétbarna
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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 Kovács Csaba 

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

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

E-mail: nagy.gergely@leier.hu • Tel.: (30) 334-5135

Dél-Magyarország:
8 Smányi Péter 

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

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

E-mail: lengyel.csaba@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:

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

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

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


