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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
 � 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 visszaállító. Házilagos tisztí-
tásnál 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
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

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 2.870 Ft/m2

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

kagylóhéj

SZ
EZ

ONÁLIS 

TERMÉKÜN
KK I E M E LT



6

D
íS

Zb
u

rK
o

lA
To

K

www.leier.hu

TA
VA

SZ
I A

KC
IÓ

 2
01

5

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

ForuM
térkő 8 cm vastagságban

ezüstszürke középszürke carbonszürke beige
melírozott

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 4.280 Ft/m2

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

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

CASTruM ANTIK
antik térkő 5 és 8 cm vastagságban

CASTruM
lépcsőblokk

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

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

MÉRETEK:

 � 7 hosszméret vegyesen, 14 cm kőszélesség

MÉRETEK:

 � 48 cm mély, 60 cm széles

AKCIÓS ÁR:

 � 5 cm antik térkő  5.590 Ft/m2

 � 8 cm antik térkő 6.890 Ft/m2

AKCIÓS ÁR:

 � lépcsőblokk  21.490 Ft/fm

marrone antik kagylóhéj antik füstantracit antik füstantracit 
melírozott

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

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 4.890 Ft/m2

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 4.980 Ft/m2

MErCATo
antikolt térkő 6 cm vastagságban

kagylóhéj mogyoró szürke gesztenye fahéjmogyoró szürke narancs

Az N+F távtartó rendszerről bővebben a 2. oldalon olvashat! Az antikolt termékekről bővebben a 3. oldalon, az N+F távtartó rendszerről a 2. oldalon olvashat!
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

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  4.190 Ft/m2

MÉRETEK:

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

DoMINIuM
térkő 8 cm vastagságban

ónixbarna
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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  2.690 Ft/m2

 � 6 cm térkő mogyoró, kagylóhéj,  

füstantracit, vulcano, macchiato, beige  3.590 Ft/m2

MÉRETEK:

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

TAVErNA
térkő 6 cm vastagságban

macchiatovulcano beige terra
(2015. június 1-től elérhető)

szürke natúr füstantracit gesztenye 
melírozott

mogyoró kagylóhéj 

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  2.760 Ft/m2

 � 6cm térkő mogyoró  3.260 Ft/m2

mogyoró szürke

Az N+F távtartó rendszerről bővebben a 2. oldalon olvashat!
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

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  2.710 Ft/m2

 � 5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon  2.920 Ft/m2

téglavörös agyagbarna

PIAZZA
térkő 4 és 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:

 � 4 cm térkő szürke  2.360 Ft/m2

 � 4 cm térkő piros, antracit 2.740 Ft/m2

 � 6 cm térkő szürke  2.610 Ft/m2

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

 � 6 cm térkő piros, antracit 3.050 Ft/m2

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

 � 6 cm térkő őszilomb melírozott  3.190 Ft/m2

őszilomb melírozott 
(csak 20x10 cm)

szürke antracit piros

Az antikolt termékekről bővebben a 3. oldalon olvashat!
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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  2.750 Ft/m2

szürke

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

2015. április 15-től elérhető

rEGNuM ClASSIC
lapok 2,5 cm vastagságban

rEGNuM ElEGANT 
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.

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

MÉRETEK:

 � 60x30 cm, 45x30 cm, 30x30 cm

AKCIÓS ÁR:

 � rEGNuM Classic lapok, homokkő  11.790 Ft/m2

AKCIÓS ÁR:

 � rEGNuM Elegant lapok  13.730 Ft/m2

agyagpala brillant*
(elérhető 2015. május 1-től)

homokkő*
(elérhető 2015. május 1-től)

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

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással
Az impregnálásról bővebben a 4.oldalon olvashat!
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

* 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*
(elérhető 2015. május 1-től)

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, Vienna, london, berlin, Praga  700 Ft/db

 � EurolINE finommosott lapok 

Paris, luxembourg, Stockholm 760 Ft/db

Berlin

Luxembourg Paris Stockholm

Vienna

Praga

LondonMadrid Rome



15

D
íS

Zb
u

rK
o

lA
To

K

www.leier.hu

TA
VA

SZ
I A

KC
IÓ

 2
01

5

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

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

fehér (csak 60x20 cm 
méretben)

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  2.680 Ft/db

 � PAlAIS 60x20x4,9 cm Altwien, fehér  1.380 Ft/db

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

szürke barna

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

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 1.220 Ft/db

 � luNA QuArTZ midi rézsűkő, szürke  770 Ft/db

 � luNA QuArTZ midi rézsűkő, barna  900 Ft/db
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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

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  47.770 Ft/m2

füstantracit 
melírozott

fuoco

A CASTruM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan 
kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők 
falazattá.
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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 (MoDuS fedlap), 25x28x6 cm (KANT fedlap)

MÉRETEK:

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

33x25x6 cm (fedlap)

AKCIÓS ÁR:

 � ArCHITEKTurA kerítéskő (1.728 Ft/db)  21.600 Ft/m2

 � 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 (1.254 Ft/db)  15.670 Ft/m2

 � ANTIK kerítés félkő 800 Ft/db

 � ANTIK kerítés sarokelem  9.290 Ft/db

 � KANT antik fedlap  1.060 Ft/db

törtfehér feketemárvány beige téglavörös agyagszürke füstantracit 
melírozott

creme 
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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 (1.000 Ft/db)  12.500 Ft/m2

 � MoDErN kerítés félkő natúr  770 Ft/db

 � MoDErN kerítés sarokelem natúr  9.290 Ft/db

 � MoDErN kerítéskő finomszórt (2.030 Ft/db)  25.375 Ft/m2

 � MoDErN kerítés félkő finomszórt  1.920 Ft/db

 � MoDErN kerítés sarokelem finomszórt  9.290 Ft/db

 � MoDuS fedlap  1.300 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  640 Ft/db

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

 � KErTI szegélykő 100x5x20 cm, színes  700 Ft/db

 � SorSZEGÉlYKŐ 50x6x30 cm, szürke  600 Ft/db

 � SorSZEGÉlYKŐ 50x6x30 cm, színes 700 Ft/db

barnaszürke mogyorópiros antracit
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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  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 40 cm  20.920 Ft/db

 � VIrÁGTArTÓ láda 50 cm  24.890 Ft/db

 � VIrÁGTArTÓ láda 60 cm 28.880 Ft/db

 � VIrÁGTArTÓ láda 80x40 cm  36.360 Ft/db

 � VIrÁGTArTÓ láda 100x50 cm 40.470 Ft/db

 � KErÉKPÁrTArTÓ   12.640 Ft/db

Berlin finommosott

Stockholm

Paris finommosott Rome 
finommosott

London 
finommosott

Madrid 
finommosott

Luxembourg 
finommosott

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

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

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: br. 134.900 Ft-tól

AKCIÓS ÁR:

 � lSK 14 5 fm:  br. 148.900 Ft-tól
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

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:  br. 110.900 Ft-tól

AKCIÓS ÁR:

 � MK lAS 14 5 fm lAS bekötéssel:  br. 297.900 Ft-tól
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AKCIÓS ÁrAINKrÓl ÉrDEKlŐDJÖN AZ ÉPíTŐANYAG-KErESKEDÉSEKbEN!

Palazzo

Vörös

Cappello

FeketeMogyoró

Téglavörös

TerraTéglavörös

Bronz

Sötétbarna

ToSCANA
betoncserép

luX
betoncserép

MÉRETEK:

 � 33x42 cm

MÉRETEK:

 � 33x42 cm

ANYAGSZÜKSÉGLET:

 � 10 db/m2

ToSCANA Extra

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.

ToSCANA Classic
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AKCIÓS ÁrAINKrÓl ÉrDEKlŐDJÖN AZ ÉPíTŐANYAG-KErESKEDÉSEKbEN! AKCIÓS ÁrAINKrÓl ÉrDEKlŐDJÖN AZ ÉPíTŐANYAG-KErESKEDÉSEKbEN!
www.leier.hu

0,16
U

W/m2K

iSO

0,15
U

W/m2K

iSO+

 Egyrétegű falazási megoldással a kiváló   és biz-
tonságos hőszigetelésért

 Csiszolt kivitel    gyors, méretpontos építés
 Kiváló hanggátlás a nyugodt otthonért
 Egészséges lakóklíma minden évszakban

LeierPLAN 44 iSO és iSO+
MAGYARORSZÁG LEGJOBB
HŐSZIGETELŐ TÉGLÁI

Passzívházak építéséhez is ajánljuk!
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leierPlAN 
csiszolt kerámia falazórendszer 

leierPlAN 
csiszolt kerámia falazórendszer 

A leierFIX 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 leierFIX univerzális építési ragasztó rendkívül
erős, így kis mennyiség is elegendő belőle.

A leierPlAN vékonyrétegű 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, 50×10×24,9 cm, 50×12×24,9 cm

MÉRETEK:

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

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

leierFIX uNIVErZÁlIS  
ÉPíTÉSI rAGASZTÓHAbbAl

leierPlAN  
VÉKoNYHAbArCCSAl
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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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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 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 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:

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


