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ŐSZI TÉRKŐ AJÁNLAT
AZ AJÁNLAT IDŐTARTAMA: 2018. szeptember 1. - 2018. december 31.



TÉGLAKŐ®

2 3

Vastagság: 5 cm / Méretek: 12x24 cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/m23.465,-
Sárga - PirosGrafitBarnaPirosAntracit - Barna



HomokkőHoldfény

SOMLÓ TRIÓ
4 5

Terrakotta - BarnaVastagság: 6 cm / Méretek: 10x20 cm / 20x20 cm  / 30x20 cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/m24.065,-



3.573,-
4.448,-

76

VILLÁNY KOMBI
Bruttó fogyasztói ár:

Antracit
Ft/m2

Llazac - Barna
Ft/m2

ZEBRANO®
Vastagság: 5 cm / Méretek: 10x20 cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/m23.585,-

apozo ́s csík 96x340 villa ́ny 4sor v5 lead konv.indd   1 2016.06.17.   12:27

apozo ́s csík 96x340 villa ́ny 4sor v5 lead konv.indd   2 2016.06.17.   12:27

AntracitLazac - Barna

Vastagság: 6 cm / Méretek: 8x10 cm / 8x9 cm / 8x6 cm / 8x8-7,4 cm / 8x7-6,4 cm



BADACSONY
8 9

Lazac - Barna HoldfényTerra - Antracit Ezüst - AntracitVastagság: 6 cm / Méretek: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1  cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/m24.256,-
Őszilomb

Ft/m23.585,-



GERECSE
10 11

ŐszilombVastagság: 6 cm / Méretek: 10x20 cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/m23.585,-



PERFETTO GRÁNITKŐ®

12 13

BézsObszidiánBruttó fogyasztói ár

Ft/m24.415,-
Vastagság: 6 cm / Méretek: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1  cm
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A TÉRKÖVEZÉS NAGYKÖNYVE 
A BARABÁSTÓL

A térkövekkel kirakott kertek, útszakaszok, már a 80-as évek óta ismertek hazánkban is. Bár a térkövek 
gyártási technológiájával a Magyarországon működő vállalkozások is megismerkedtek (sőt, páran tovább is 
fejlesztettük azokat), sajnos a helyes alkalmazáshoz, a tervezéshez és kivitelezéshez kapcsolódó tudás és 
tapasztalat mindmáig hiánycikk volt. A vásárlók is megszokták már, hogy a térkővel lerakott kocsifelhajtó, 
vagy utcaszakasz egy idő után púposodik, töredezik. Ennek okát persze nem a kőben kell keresnünk…

Gyakori hiba, hogy nem oldják meg a vízelvezetést, esetleg a talajszerkezet vizsgálatára nem fordítanak időt, 
vagy a térkövek lerakásakor egyszerűen csak nem hagynak teret a kövek között, így azok a hőingadozásra 
nem tudnak rugalmasan reagálni és összetörnek. 

Sajnos hazánkban jelenleg egyáltalán nincs olyan képzés, olyan tankönyv, mely az ehhez kapcsolódó tudást 
elérhetővé tenné – így aztán e szakemberek nem is hibáztathatóak a jelenségért. Egyszerűen nem volt hol 
megtanulniuk e mesterséget.

Mindez azonban most örökre megváltozik, ugyanis hazánk egyik legnagyobb szaktekintélyével együtt-
működve, Tárczy Lászlóval orvosoltuk ezt a több évtizedes hiányt. A 2017. június 1-től a www.barabastegla-
ko.hu oldalon megrendelhető „A térkövek tervezése, kivitelezése, karbantartása” című szakkönyv felöleli az 
elmúlt 110 év alatt összegyűlt tudást a professzionális térkövezés minden vetületével kapcsolatban! 

Meleg szívvel ajánljuk ezt a szakkönyvet minden szakmailag igényes tervezőnek, 
akiket nem az elvégzett munka, hanem a jól végzett munka motivál. 
Ajánljuk továbbá minden kivitelezőnek, akik 40 év múlva is ki- 
váló állapotban szeretnék viszont látni az általuk átadott térkő- 
burkolatokat. A tulajdonosok pedig megtudhatják, hogyan tartsák 
karban gyönyörű kertjüket, hogy az még évtizedek múlva is mu-
tatós, patinás látványt nyújtson. 

Bízunk benne, hogy e hiánypótló szakmai tudástár segít-
ségével képesek leszünk kihozni a térkövekből a bennük 
szunnyadó lehetőségeket, és hosszú időn át a legmagasabb 
minőségi elvárásoknak is megfelelő burkolatok díszíthetik 
közútjainkat, járdáinkat és kertjeinket. 

Ebben hiszünk – ezért dolgozunk! 

Barabás Árpád

„DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN, 
AHOGY A CSILLAG MEGY AZ ÉGEN, 
ÚGY ÉRDEMES.”  /JÓZSEF ATTILA/
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Az Ön kereskedője:

Az akciós újságban megjelenő képek és grafikák illusztrá- 
ciók. A kiadványban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, 
 amelyek kereskedő-partnereinknél történő telephelyi átvétel ese- 
tén értendőek. A kiadványban esetlegesen előforduló hibákért 
felelősséget nem vállalunk!

A terméket gyártja és forgalmazza:
Barabás Téglakő Kft.
8200 Veszprém, Tüzér utca 69.

    //terkovezniakarok

www.barabasteglako.hu

PIKTOGRAMOK JELENTÉSE

Kutatjuk az új megoldásokat, anya- 
gokat, melyeket folyamatosan al-
kalmazunk és építünk be a gyártási 
technológiánkba.

Innovatív megoldásokat, termékeket 
hozunk létre. Különböző gyártási tech-
nológiákat fejlesztünk ki és szaba- 
dalmaztatjuk folyamatosan. 

• Téglakő® • Gránitkő®  
gyártási technológiája

A Barabás Téglakő kft. a legna- 
gyobb magyar tulajdonú térkőgyártó.

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG
TEHERGÉPJÁRMŰ

KOMBI FORMA


