
Érvényes 2015. augusztus 24 – november 30.

ŐSZI AKCIÓ 
2015

www.leier.hu



2

D
íS

Zb
u

rK
o

lA
to

K

www.leier.hu

Ő
SZ

I A
KC

IÓ
 2

01
5

Amikor 
a bajnokok 
találkoznak
Görbicz Anita kézilabdázó is 
a Leier térköveit választotta 
kertjének megszépítéséhez
Talán a két BL cím megszerzése is egyszerűbb feladatnak 
bizonyult Görbicz Anita – a  Győri Audi ETO KC kézilab-
dázója – számára, mint udvarának nemrégiben történt 
felújítása. A sokáig húzódó feladat, azonban már a végé-
hez közeledik, így ma már Anita is felhőtlenül tud örülni 
a  megszépült környezetnek. A  közel 400 m2-es terület-
hez, a Leier biztosította számára a FORUM N+F rendszerű 
térköveit.

Egy profi sportoló élete folyamatos időzavarban és rohanással 
telik, hiszen az edzések, utazások és meccsek sorozata, folya-
matos nyomást jelent számukra. Nincs ezzel másként Görbicz 
Anita sem, aki az időhiánnyal is magyarázza azt, hogy már jó 
ideje húzódott kertjének megfelelő rendezése.
„Már nagyon vágytunk egy szép és jól használható kertre, de 
a  folyamatos elfoglaltságaink miatt egyszerűen nem jutot-
tunk el még a tervezési fázisba sem. Szerencsére találtunk egy 
olyan kertépítéssel foglalkozó szakembert, aki 3D-s modellen 
mutatta meg nekünk leendő kertünket” – mondta Görbicz 
Anita, majd hozzátette: „Habár sokáig húzódott a kivitelezés, 
én mindig pontosan tudtam milyen kertet szeretnék: letisz-
tult, egyszerű, igényeinknek megfelelően, jól használhatót. 
Én már a szülői háztól is ezt a szemléletet hozom magammal, 
a  szakember pedig segített abban, hogy mindez minőségi 
építőanyagból valósulhasson meg. Választásunk egy minimál 
stílusú, egyenes vonalvezetésű világosszürke kőre esett, mely 
képviseli mindezt, amit szerettünk volna. Álmaink térkövét 
a leier kínálatában találtuk meg, aki új színválasztékában pont 
azokat a  szürkés árnyalatokat kínálja, amelyet mi kerestünk.” 
A térkövezési munkálatokkal, alig egy hét alatt végeztek a ki-
vitelezők, mára csak egy kisebb felület vár még befejezésre. 
A megújult felületet azonban nem csak Anitáék vették boldo-
gan birtokba, hanem utcáról befogadott, hófehér kutyusuk is, 
aki a család kedvenceként ha éppen nem a lakásban heveré-
szik – folyamatosan a kertben játszik.
„Az egész család örül a kertnek és az általa megvalósul gyö-
nyörű környezetnek, jó itt kipihenni a meccsek és az edzések 
fáradalmait. A  felkészülési időszak már el is kezdődött az  idei 
évre, amelyre ugyanúgy készülünk, mint eddig: nyerni akarunk! 
bár két bl cím megszerzése után már más egy játékos motivá-
ciója, de természetesen még mindig vágyom a sikerre. Az idei 
évben nagyon jó igazolásaink vannak, úgy érzem, hogy a csa-
pat képes újra a csúcsra érni” – mondta el Görbicz Anita. „2016-
ban még biztos ott leszek rióban, hisz egy olimpiai aranyérem 
nagyon hiányzik még a  vitrinből. Jelenleg még maximálisan 
az aktív éveimre koncentrálok, de abban biztos vagyok, hogy 

a  játékos évek után, mindenképpen gyerekekkel szeretnék 
foglalkozni, hogy átadjam mindazt a tudást, amit én az elmúlt 
évek alatt megtanultam” – tette hozzá a kézis legenda.

Így látja a szakember
Amennyiben kertépítésre, szépítésre adjuk a fejünket, gondol-
juk át jól a családunk és a saját igényeinket! Saját zöldséget és 
gyümölcsöt akarunk termelni, vagy csak két-, és négylábú csa-
ládtagjainknak kell a hely a játékra. Esetleg nagy kerti partikat 
tervezünk, vagy épp az ellenkezőjét, a nyugodt, csendes pihe-
nést preferáljuk? Ha valaki nem szeretné minden szabadide-
jét kertészkedéssel tölteni, de mégsem akar egy dzsungelben 
élni, attól még nem kell az egész kert lebetonozásában gon-
dolkodnia: szerencsére vannak olyan növények és épített te-
reptárgyak, melyekkel nem kell minden nap foglalkozni, mégis 
egyedivé és rendezetté varázsolják kertünket.
A kerttervezés azonban nem csak a növényekre fókuszál, a te-
raszok, kerti utak, burkolatok és sziklakertek előzetes megter-
vezését és megépítését is magába foglalja. A térkő burkolattal 
ellátott kerti utak és pihenőhelyek nemcsak hasznos elemei le-
hetnek kertjeinknek, de esztétikai értékük sem elhanyagolható.
„Ha épp most építjük meg vagy át kertünket, udvarunkat, nem 
árt tudni, hogy egyes szilárd burkolatok erőteljes igénybevé-
telnek vannak kitéve, ezért a gépjárművel is használt utak ki-
alakításához használjunk magas minőségű, egyenes oldalélű 
burkolókőnél nútféderes kialakítású, könnyen letehető termé-
keket, amelyek nem csak esztétikusak, de szinte minden igényt 
kielégítenek. Arra sem árt gondolni, hogy a  díszburkolatok 
mellé ültetett növények virágai, termései, a növényről lecsorgó 
nedvek a burkolat felületére is kerülhetnek, ahol elszíneződé-
seket, nehezen takarítható foltosodást okozhatnak. A  közvet-
lenül a  burkolat mellé ültetett növényeket ennek tudatában 
válasszuk ki! – mondta el brieber lászló, a leier Hungária Kft. 
díszburkolat üzletág-vezetője.
további információt a  leier díszburkolatairól, és a  kertépítés-
hez használható termékeiről a www.leier.hu oldalon talál.
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ElÉrHEtŐ KErtSZÉPítÉS oNlINE 
– leier kertshop az interneten
Örömmel értesítjük a kertészkedés iránt érdeklődőket, 
hogy a Leier Hungária Kft. megnyitotta az egyéni fogyasz-
tók számára elérhető online üzletét, ahol a legújabb Durisol 
termékeink vásárolhatók meg közvetlenül a gyártótól, ház-
hozszállítással. Kínálatunk: magaságyás és komposztáló 
elemgarnitúrák, Durisol- bortároló szettek és virágföld.

leier Durisol elemek 
magaságyáshoz
A 90-es évek komoly áttörést jelentettek a kertészetet ked-
velők számára, hiszen a magaságyás-technológia ekkor 
indult hódító útjára hazánkban. A Nyugat-Európában és 
Amerikában már régóta közkedvelt, hatékony, és nem utol-
sósorban egyszerű növénytermesztési módszer az elmúlt 
pár évben bizonyította csak igazán a hozzáfűzött reménye-
ket, és tárta fel a módszer nyújtotta páratlan lehetőségeket. 

A magaságyásban való növénytermesztés számos előnyt hor-
doz magában, és a praktikum iránti igényt is maximálisan kielé-
gíti. Megvalósítása kis helyen is megoldható, így olyan területek 
is termőképessé válhatnak általa, amelyek egyéb módon nem 
biztosítanának lehetőséget a veteményezésre. A különböző 
típusú növények – palánták, zöldségfélék, fűszer-, illetve dísz-
növények – kitűnően megférnek akár vegyesen is az általunk 
összeállított minőségi termőföldben, sőt gyorsabb növeke-
dést mutatnak, ha egymást védve és támogatva fejlődhetnek.  
A biokertészet hívei is optimális megoldásra lelhetnek a 
magaságyás technológiában, hiszen a szakszerűen rétegzett 
és összeállított termőföld, valamint a növények egymásra gya-
korolt pozitív élettani hatása szinte teljesen feleslegessé teszik 
a vegyszeres növényvédelmet. A magaságyás talajrétegzése 
minden szükséges tápanyagot biztosít a növények számára, az 
adott telek talajának minősége pedig nem befolyásolhatja az 
eredményes termesztést.  
A magaságyás növénytermesztési eljárása a kertészke-
dést igazán élvezhető szabadidős tevékenységgé teszi, 
megkímélve az ízületeket a folyamatos guggolás és gör-
nyedés okozta terheléstől.  A tároló rekeszt egy asztal ma-
gasságban lévő keretként képzelhetjük el, amelyben a pa-
lántákat még a mozgásukban korlátozottak is kényelmesen 
gondozhatják. Jóleső sikerélményként pedig bárki élvez-
heti a saját maga által megtermelt növények páratlan ízét.  

A magaságyás létrehozása a rétegek pontos összetételén túl 
nem igényel komolyabb szakértelmet. A megfelelő tároló esz-
közzel pedig már bele is vághatunk a háztáji növénytermesz-
tésbe. 

A webshopon alábbi termékeink érhetők el:

Bortároló
A polcok kialakítása biztonságos bortárolást tesz lehetővé, esz-
tétikus megjelenést kölcsönözve a boros pincének. A külön-
böző alakú és méretű elemek könnyen mozgathatók és meleg, 
fatapintásúak. Egyéni ízlés szerint alakítható polcrendszerek 
hozhatók létre általuk, melyek a későbbiekben a tárolási igény 
növekedésével bővíthetők és átrendezhetők.

Magaságyás
Egyedi kialakítása miatt a magaságyás kis helyen, s akár olyan 
területen is megvalósítható, ahol egyébként nem volna lehető-
ség a termelésre. Nagy előnyére szolgál, hogy szerkezete miatt 
a növények ápolása meghajlás, guggolás nélkül, egyenes de-
rékkal, akár ülve is végezhető.

Leier Durisol komposztáló
A szerves anyagok, mint a kerti és a konyhai hulladékok kom-
posztálásának legegyszerűbb, leghatékonyabb módja. A 
komposztálót a kert meglazított földjére tesszük, helyét úgy 
válasszuk meg, hogy az legyen jól elérhető. Közelsége meg-
könnyíti a komposzt gyűjtését és az anyag kihordását. Célszerű  
úgy elhelyezni, hogy talicskával is kényelmesen meg lehessen 
közelíteni.

Leier virágföld
A lEIEr virágföld egy tőzegtartalmú táptalaj, mely úgy a hobbi-
kertészek, mint a kertészetet szakmájukként gyakorlók számára 
kifejlesztett termék. balkonon, lakásban valamint kerti földként 
különösen virágos növények ültetésére alkalmas.

további információ:   kertshop.leier.hu
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Készüljünk 
fel együtt 
a hűvösebb 
időkre!
Hasznos tippek 
a díszburkolatok 
karbantartásához a Leiertől
Íme a Leier tippjei az élhető, egészséges kertért 
és lakókörnyezetért:

Csak óvatosan mozgassuk tárgyainkat!
Ha súlyos fémtárgyakat (például asztalokat, székeket 
vagy kéziszerszámokat mozgatunk), könnyen sérü-
lést okozhatunk a kerti burkolaton, amely nem csak 
annak esztétikai-, hanem élettartamát is csökkent-
heti. Ezért bármilyen anyagmozgatás esetén gumi-
kerekes eszközök használata javasolt, így elkerülve a 
későbbi kellemetlenségeket, amelyek akár komoly 
többletköltségekkel is járhatnak.

A burkolatok karbantartása
Intenzíven terhelt burkolat esetén a felhasznált ágya-
zó réteg hajlamos arra, hogy a fugákból dinamikus 
terhelésre leürülő fugahomokot elnyelje. Ez a folya-
mat az ágyazó réteg hézagainak feltöltődéséig tart. 
Fenti problémák a burkolat folyamatos után-gondo-
zásával (besöprés) kivédhetőek. A burkolatok fugázó 
anyagainak összeállásával ez a jelenség megszűnik, 
de jellemzően a burkolat 2-3 éves koráig rendszeres 
gondozást igényel.

így tisztítsuk a burkolatot
A szennyezett burkolatot nagy teljesítményű takarí-
tógépek segítségével könnyedén és gyorsan lehet 
tisztítani úgy, hogy a burkolatokról a szennyeződések 
tökéletesen eltávolíthatóak, s így az eredetihez közeli 
állapot visszaállító. Házilagos tisztításnál rendszerint 
magas nyomású mosóberendezést használjunk, 
ügyelve arra, hogy lapos sugárra állított szórófej-
jel, a burkolattal 45 fokos szöget bezárva, kb. 50 cm 
magasságból, valamint legfeljebb 150 bar nyomás-
sal távolítsuk el a szennyeződéseket. Ezeket a krité-
riumokat a 120–150 bar üzemi nyomásteljesítményű 

hobbi- és középkategóriás mosóberendezésekkel 
teljesíthetjük. A piacon számos tisztítószer is kapható, 
melyek az erősen szennyezett beton burkolatok felü-
leteinek tisztítására alkalmasak. Fontos megjegyezni, 
hogy a beton savra érzékeny, ezért csak lúgos kém-
hatású szerek alkalmazása javasolt!

Az impregnálás is fontos!
burkolataink nagytisztítása után javasolt a természe-
tes kövek vagy betontermékek felületét impregnálá-
sára alkalmas szerekkel kezelni. Ez a kezelés megelőzi 
a könnyű és közepes szennyeződések felszívódását a 
burkolókőbe, erős szennyeződések esetén megköny-
nyíti azok eltávolítását. A szennyeződés megelőzése 
mellett az impregnálószerek színmélyítő hatásuknak 
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 nö-
vényzet pótlásakor vagy telepítésekor gondoljunk 
arra, hogy egyes növények virágai, termése, a nö-
vényről lecsorgó nedvek a burkolat felületére is ke-
rülhetnek, melyeken huzamosabb időn át, bomlásuk 
közben szennyezve maradandó elszíneződéseket, 
foltosodást okozhatnak. Ezért a közvetlenül a bur-
kolat mellé telepítendő növényeket úgy válasszuk ki, 
hogy az együttélés ilyen jellegű, kellemetlen hatásait 
elkerülhessük.
Ne feledjük, hogy burkolataink ápolása, folyamatos 
karbantartása nem csak a lakáson belül fontos. Az 
igényes lakókörnyezetnek kültéri burkolataink is ré-
szei, melyek igénylik a folyamatos 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 2.890 Ft/m2

gesztenye 
melírozott

SZ
EZ

ONÁLIS 

TERMÉKÜN
KK I E M E LT
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

ForuM
térkő 8 cm vastagságban

ezüstszürke középszürke carbonszürke

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 4.350 Ft/m2

CAStruM NAtÚr
natúr térkő 5 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  4.970 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

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  5.680 Ft/m2

marrone antik kagylóhéj antik füstantracit antik gesztenye antik riolitsárga antik

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

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

fahéjmogyoró szürke narancs

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
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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  2.720 Ft/m2

 � 6 cm térkő mogyoró, kagylóhéj,  

füstantracit, vulcano, macchiato, beige,  

terra, gesztenye  3.670 Ft/m2

MÉRETEK:

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

tAVErNA
térkő 6 cm vastagságban

macchiato 
melírozott

vulcano 
melírozott

beige 
melírozott

terra  
melírozott

szürke natúr füstantracit 
melírozott

gesztenye 
melírozott

mogyoró 
melírozott

kagylóhéj 
melírozott
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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 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  3.190 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  2.780 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

* 2015.09.07-től elérhető
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A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, gyártó telephelyén és kereskedőpartnereinknél értendők.

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 selymesen csillogó agyagpala brillant 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*homokkő*

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

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással

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*

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 700 Ft/db 

 � Vienna, berlin, Praga  730 Ft/db

 � Paris, luxembourg, Stockholm 760 Ft/db

Berlin

LuxembourgParis Stockholm

Vienna

Praga

LondonMadrid Rome
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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  1.770 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), 

60x40x3,9 cm (belvedere, Nussdorf, Schönbrunn) 

AKCIÓS ÁR:

 � PAlAIS 40x40x3,7 cm  

Schönbrunn, belvedere, borostyánkő  1.580 Ft/db

 � PAlAIS 60x40x3,9 cm  

belvedere, Nussdorf, Schönbrunn  2.710 Ft/db

 � PAlAIS 60x20x4,9 cm  

Altwien, fehér  1.400 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
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.

MÉRETEK:

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

46x28x6 cm (MoDuS fedlap), 25x28x6 cm (KANt 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

törtfehér feketemárvány beige téglavörös
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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

ANtIK
kerítéskő

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),   

33x25x6 cm (fedlap)

AKCIÓS ÁR:

 � ANtIK kerítéskő  1.280 Ft/db

 � ANtIK kerítés félkő 800 Ft/db

 � ANtIK kerítés sarokelem  9.290 Ft/db

 � KANt antik fedlap  1.060 Ft/db

agyagszürke füstantracit 
melírozott

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

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

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 törtfehér natúr fahéj fahéj natúr

MÉRETEK:

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

46x28x6 cm (MoDuS fedlap), 33x25x6 cm (KANt fedlap)
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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 30 cm  15.460 Ft/db

 � VIrÁGtArtÓ láda 60x30 cm  26.130 Ft/db

 � VIrÁGtArtÓ láda 40 cm  20.920 Ft/db

 � VIrÁGtArtÓ láda 80x40 cm  36.360 Ft/db

 � VIrÁGtArtÓ láda 50 cm  24.890 Ft/db

 � VIrÁGtArtÓ láda 100x50 cm 40.470 Ft/db

 � VIrÁGtArtÓ láda 60 cm 28.880 Ft/db

 � KErÉKPÁrtArtÓ   12.640 Ft/db

Berlin

Stockholm

Paris RomeLondon

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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AKCIÓS ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!

lEIErPlAN 
égetett  kerámia falazórendszer 

lEIErPlAN 44 iSo lEIErPlAN 44 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.

0,16
U

W/m2K

iSO

0,15
U

W/m2K

iSO+

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.
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AKCIÓS ÁrAINKrÓl ÉrDEKlŐDJÖN AZ ÉPítŐANYAG-KErESKEDÉSEKbEN!

lEIErPlAN 44 iSo+

 
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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lSK
kéményrendszer

Méltána  legnépszerűbb 
kéményünk! Hőszigetelt, 
beépített átszellőztettő 
rendszerrel rendelkezik, az 
égéshez szükséges levegőt 
biztosítja (szellőzőkürtös 
kivitel).

Alkalmazás:
 � Fa- és széntüzelésű 
központi futéses 
tüzelőberendezésekhez

 � Cserépkályhákhoz, 
vízteres 
cserépkályhákhoz

 � Kandallókhoz, egyedi 
tüzelőberendezésekhez

 � Fém tüzterekhez, 
tűztérbetétekhez

 � Faelgázosító 
tüzelőberendezésekhez

 � Pellet készülékekhez
 � Kemencékhez, sütőkhöz

SMArt
kéményrendszer

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásával

MÉRETEK:

 � 35x35 cm

MÉRETEK:

 � 35x35 cm

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

Alkalmazás:
 � Fa- és széntüzelésű 
központi fűtéses 
tüzelőberendezésekhez

 � Cserépkályhákhoz, 
vízteres 
cserépkályhákhoz

 � Kandallókhoz, egyedi 
tüzelőberendezésekhez

 � Fém tűzterekhez, 
tűztérbetétekhez

 � Faelgázosító 
tüzelőberendezésekhez

 � Pellet készülékekhez
 � Kemencékhez, sütőkhöz

okos választás kis helyre. 
legújabb hőszigetelt 
kéményünk mindössze 
0,1 m2 helyigénnyel 
(Smart 16) bárdóczky Andrea 
lakberendező ajánlásával.
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Fűtéskorszerűsítést tervez? 
Új tüzelőberendezést kíván 

üzembe helyezni és alkalmas 
kéményrendszert keres?

SZAKEMBERÜNK SEGÍT ÖNNEK ELIGAZODNI!

Pár kérdés megválaszolásával 2 munkanapon 
belül testreszabott típus- és árajánlattal 

könnyítjük meg döntését.

www.leier.hu

lK
kéményrendszer

Minőség kedvező áron. 
tartalékkéménynek is kitűnő 
választás.

Alkalmazás:
 � Fa- és széntüzelésű 
központi fűtéses 
tüzelőberendezésekhez

 � Cserépkályhákhoz
 � Kandallókhoz, egyedi 
tüzelőberendezésekhez

 � Fém tűzterekhez, 
tűztérbetétekhez

MElYIK AZ ÖN SZÁMÁrA 
oPtIMÁlIS KÉMÉNY?

A Magyarországi Kéményseprőmesterek  
Szövetsége ajánlásával

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásával

MÉRETEK:

 � 35x35 cm
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toSCANA
betoncserép

luX
betoncserép

Vásárolja meg a kertshopban!

50.500 Ft helyett

44.900 Ft

www.kertshop.leier.hu

• Max. palack 88 db
• Súly 102 kg

• Szélesség: 100 cm
• Magasság: 127 cm
• Mélység: 27 cm

BORTÁROLÓ SZETT

Bortároló szett II.

ŐSZI AKCIÓ!

Házhoz

szállítva!

Palazzo

Vörös

Cappello

FeketeMogyoró

Téglavörös

TerraTéglavörös

Bronz

Sötétbarna

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.

A Leier a betoncserép fagyállóságára, vízzáróságára és méretpontosságára 50 év garanciát vállal. 
A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a www.leier.hu honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

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

toSCANA Classic



Vásárolja meg a kertshopban!

50.500 Ft helyett

44.900 Ft

www.kertshop.leier.hu

• Max. palack 88 db
• Súly 102 kg

• Szélesség: 100 cm
• Magasság: 127 cm
• Mélység: 27 cm

BORTÁROLÓ SZETT

Bortároló szett II.

ŐSZI AKCIÓ!

Házhoz

szállítva!



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 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

Keressen minket a Facebook-on is!


