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Cégünk 30 évvel ezelőtt egy kis, 5 fős kavicsbányával indult, a folyamatos fejlődésnek 

köszönhetően mára pedig 120 kolléga számára teremtünk biztos munkahelyet. Magyarország-szerte 

több mint 350 szakkereskedésben és 5 telephelyen állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

Hitvallásunk az évtizedek alatt ugyanaz maradt:

éve Önökkel

Csak a leg jobb alapanyagokból 
lehet jót készíteni .

Minden termékünkben a legmodernebb gyártási technológiát és a kiváló minőségű magyar 

alapanyagokat ötvözzük. A minőség megőrzése érdekében cégünk rendelkezik a közismerten szigorú 

ISO 9001 minősítéssel, valamint néhány évvel ezelőtt bevezettük az ISO 14001 szabványt, mely 

a környezetközpontú irányításról gondoskodik.  

Sokoldalú, változatos termékeket kínálunk, innovatív technológiai megoldásokkal, kedvező áron. 

Széles termékskálánk az osztályozott kavicstól kezdve a transzportbetonon keresztül 

a víz- és vasútépítő elemeken át a térkövekig, támfalrendszerekig terjed. Folyamatosan megjelenő 

újdonságainknak köszönhetően a trendkövetők, valamint a klasszikus megoldásokat kedvelők 

is megtalálják nálunk az ízlésviláguknak megfelelő termékeket.



andezit 
melírozott

topáz 
melírozott

borostyán 
melírozott

kagylóhéj 
melírozott

terra 
melírozott

andezit 
melírozott

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Toledo 
Vario*

6 cm

11,52 m²/  
1555 kg/raklap
(1,04 sor/m²)

andezit melírozott

5 840
topáz melírozott

borostyán melírozott

kagylóhéj melírozott

Toledo 
Extra
8 cm

20×40 cm 7,68 m² / 
1336 kg / raklap

andezit melírozott 6 85040×40 cm 7,68 m² / 
1397 kg / raklap

20×60 cm 7,68 m² / 
1351 kg / raklap

* Soronként kapható. Egy sor 0,96 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
8 db 10×20 cm, 8 db 20×20 cm, 8 db 20×30 cm.

Toledo Vario: klasszikus felületű, minimális 
éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció 
egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását 
a lerakás során.

Toledo Extra: nagyméretű térkő, klasszikus 
felülettel, normál éltöréssel.

TOLEDO VARIO és EXTRA 6 és 8 cm

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Savaria 
Vario Classic

6 cm

11,25 m²/ 
1497 kg/raklap
(1,07 sor/m²)

andezit melírozott

6 230
terra melírozott

Savaria 
Vario Classic

8 cm

7,5 m²/  
1335 kg/raklap
(1,07 sor/m²)

andezit melírozott

7 120
terra melírozott

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

Klasszikus letisztult felülettel, minimális éltöréssel. 
A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé 
teszi a kövek lerakását.

SAVARIA VARIO CLASSIC 6 és 8 cm

Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 
3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni. Modern és klasszikus burkolatok 3



Modern és klasszikus burkolatok

Klasszikus felületű, minimális éltöréssel. A gyárilag 
előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a 
különböző méretű kövek variálását a lerakás során.

Klasszikus, letisztult felületű, minimális éltöréssel. 
A gyárilag előre összeállított minimalista kombináció 
egyszerűvé teszi a kövek lerakását.

BERLIN VARIO LONDON VARIO6 és 8 cm

andezit 
melírozott

homokkő 
melírozott

szürke antracit homok őszilomb mokka

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Berlin Vario
6 cm

10,18 m²/ 
1353 kg/raklap

(1,18 sor/m²)

andezit melírozott
6 430

homokkő melírozott

Berlin Vario
8 cm

8,48 m²/ 
1484 kg/raklap

(1,18 sor/m²)

andezit melírozott
7 340

homokkő melírozott

Soronként kapható. Egy sor 0,848 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
5 db 16×28 cm, 5 db 16×36 cm, 5 db 16×42 cm.

6 cm

Soronként kapható. Egy sor 0,96 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
8 db 10×20 cm, 8 db 20×20 cm, 8 db 20×30 cm.

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

London Vario
6 cm

11,52 m²/ 
1555 kg/raklap
(1,04 sor/m²)

szürke 4 600
antracit 5 150
homok 5 710

őszilomb
5 870

mokka

4 Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



Modern és klasszikus burkolatok

Klasszikus felületű, normál éltörés kialakított 
térkő. A legnagyobb méret-, forma és 
színválasztékot kínáló termékcsaládunk. 8 cm-es vastagságban is kapható. 

LONDON

* Sárga szín 10×10 cm, 10×20 cm, 20×20 cm méretekben rendelhető.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

London
6 cm

kiskocka
10×10 cm

8,98 m²/ 1168 kg/raklap
(100 db/m²)

szürke 4 680
vörös | antracit | barna 5 230

* sárga 5 960

tégla
10×20 cm

11,52 m²/ 1532 kg/raklap
(50 db/m²)

szürke 4 470
vörös | antracit | barna 5 030

* sárga 5 870

kocka
20×20 cm

11,52 m²/ 1521 kg/raklap
(25 db/m²)

szürke 4 680
vörös | antracit | barna 5 230

* sárga 5 960
nagytégla
30×20 cm

11,52 m²/ 1579 kg/raklap
(16,66 db/m²)

szürke 4 680
vörös | antracit | barna 5 230

szürke

vörös

antracit

barna

sárga

6 cm

Soronként kapható. Egy sor 0,9 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
9 db 15×15 cm, 7 db 20×15 cm, 7 db 25×15 cm, 5 db 30×15 cm.

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Stockholm  
Vario
5 cm

12,60 m²/  
1456 kg/raklap

(1,11 sor/m²)

andezit melírozott

4 760
borostyán melírozott

kagylóhéj melírozott

topáz melírozott

ÚJSTOCKhOLM VARIO

Klasszikus felületű térkő, minimális éltöréssel ellátva. A négyféle 
méretből gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi 
burkolat változatos kialakítását.

5 cm

andezit 
melírozott

borostyán 
melírozott

kagylóhéj 
melírozott

topáz 
melírozott

5Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



antracit 
mosott

fehér 
mosott

szürke 
mosott

antracit 
mosott

Mosott burkolatok

6 cmKORZÓ VARIO

Vintage stílus, rombusz alakú, 
mosott felületű burkolat. Megfelelő 
kombinációjú lerakása során 
térhatású kockás terület alakítható ki.

Tipp: szegélyezése Korzó útszegéllyel.

ATHÉN

Mosott felületű térkő, 
minimális éltöréssel. 
A gyárilag előre összeállított 
kombináció egyszerűvé teszi 
a különböző méretű kövek 
variálását a lerakás során. 
Esztétikus megjelenését, 
valódi bazalt és márvány 
kőzúzalék keverékéből 
kialakított finom mosott 
felületének köszönheti.

7 cm

Soronként kapható. Egy sor 0,96 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
8 db 10×20 cm; 8 db 20×20 cm; 8 db 20×30 cm.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Athén
7 cm

20×20 cm
8,57 m²/  

1329 kg/raklap
(28 db / m²)

szürke mosott

8 130antracit mosott

fehér mosott

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Korzó Vario
6 cm

11,52 m²/  
1530 kg/raklap
(1,04 sor/m²)

antracit mosott

8 680
fehér mosott

fehér 
mosott

6 Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



hamu magma

Antik burkolatok

5,3 cm

Antikolt, töredezett élkialakítású térkő, melyek minden 
oldalukon és élükön öregített felületű elemek.

Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.

ÓBUDA ANTIK

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Óbuda 
Antik
5,3 cm

11,3×23 cm*
9,09 m²/ 

1050 kg/ BIG BAG zsál
(38,48 db/m²)

hamu

5 210
magma

*Gyártásából adódó mérettolerancia miatt a rakása zsinór mellett, széles fugával (~5 mm) 
ajánlott, megfelelő alépítménybe (felületi eltérése a terméknek ± 2 mm)

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

London 
Ódon
5 cm

10×20 cm
12,96 m²/ 

1452 kg/raklap
(50 db/m²)

beige 5 220

5 cm

Felületén antikolt, töredezett élkialakítású térburkolat.

Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.

LONDON ÓDON
beige

7Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



Antik burkolatok

termék méret csomagolás
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Arrabona 
Ódon
8 cm 

antracit

kistégla
8×16 cm

7,17 m² / 
1247 kg/raklap
(78,12 db/m²)

6 520kocka
16×16 cm

8,6 m² / 
1497 kg/raklap
(39,06 db/m²)

tégla
16×24 cm

9,22 m² / 
1641 kg/raklap
(26,04 db/m²)

termék méret csomagolás
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Aquincum 
Antik
7 cm

homok

kistégla
7×14 cm

5,88 m² / 
859 kg/BIG BAG zsák

(102,04 db/m²)

7 310

kocka
14×14 cm

8,47 m² / 
1347 kg/raklap
(51,02 db/m²)

tégla
14×21 cm

7,94 m² / 
1231 kg/raklap
(34,01 db/m²)

nagytégla
21×28 cm

8,47 m² / 
1330 kg/raklap

(17 db/m²)

ARRABONA ÓDON

Öregített felülete sík, ezáltal zökkenőmentes 
közlekedést biztosít. A klasszikus, de egyszerű tégla- 
és kockaformák könnyen lerakhatók, mivel élei 
illeszkednek egymáshoz.

8 cm 7 cm

Antikolt élkialakítású elemek, melyek minden 
oldalukon és élükön antikolt felületű térkövek.
A különböző méretek külön-külön is megvásárolhatóak.

AQUINCUM ANTIK

antracit homok

8 Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



Antikolt burkolatok

Antikolt élkialakítású elemek, melyek minden 
oldalukon és élükön antikolt felületű elemek. 
Felhasználható kerti falak, magaságyások, kerítések 
és kerítésoszlopok, valamint kertek, teraszok, külső 
lépcsők építésére.

AQUINCUM BLOKK ANTIK

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Aquincum 
Blokk

Antik

40×20 cm
15 cm

60 db /  
1620 kg/raklap

(2,5 vagy 5 db/fm, 
12,5 vagy 16,66 db/m²)

antracit

1 540homok

szürke

AQUINCUM ANTIK SZEgÉLY

Szegély minden éle antikolt kialakítású, amely felhasználható 
természetes kövek vagy bármely antikolt felületű térkő 
szegélyezéséhez. Fektetve vagy állítva is egyaránt.

homok

antracit

Aquincum ANTIK szegély megegyezik az Aquincum Antik nagytégla 21×28×7 cm elemmel.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Aquincum 
Antik

szegély

7×21× cm
28 cm

144 db / 
1330 kg / raklap

(3,57 vagy 4,76 db/fm)

antracit
430

homok

szürke

homok

antracit

9Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



SAVARIA VARIO NATUR

SAVARIA VARIO ÓDON

Természetes hatású burkolatok

Felületén öregített, minimális éltöréssel. A gyárilag 
előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a kövek 
lerakását. Egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.

Természeteskő ihlette, strukturált felülettel, minimális 
éltörés kialakítással, gyárilag előre összeállított 
kombináció. Egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.

homokkő 
melírozott

topáz 
melírozott

antracit

6 és 8 cm

6 és 8 cm

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Savaria 
Vario Natur

6 cm

11,25 m²/ 
1497 kg/raklap
(1,07 sor/m²)

homokkő melírozott
6 850

topáz melírozott

Savaria 
Vario Natur

8 cm

7,52 m²/ 
1335 kg/raklap
(1,07 sor/m²)

homokkő melírozott
7 740

topáz melírozott

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Savaria 
Vario Ódon

6 cm

11,25 m²/ 
1497 kg/raklap
(1,07 sor/m²)

antracit

7 380

Savaria 
Vario Ódon

8 cm

7,52 m²/ 
1335 kg/raklap
(1,07 sor/m²)

8 270

10 Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



8 cm6 cm

Kövek strukturált felülete, lágy vonalai és melírozott 
árnyalata barátságossá és rendkívül természetessé 
teszik a burkolt felületeket.

Szabálytalan kockakövek, ívek rakására és egyéb 
burkolatok kiemelésére alkalmas. Szabálytalan 
formája miatt 4 db kő a kalkuláció alapja, melyek 
15×15 cm-es rasztert alkotnak.

COLONIA VARIO NATUR BUDAPEST

borostyán 
melírozott

homokkő 
melírozott

bazalt 
mosott

gránit 
mosott

Soronként kapható. Egy sor 0,9475 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 
3 db 26,5×13 cm; 6 db 26,5×26,5 cm; 6 db 13×13 cm; 3 db 40×26,5 cm.

Természetes hatású és Ívek kialakítására ...

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Budapest
8 cm

~7,5×7,5 cm
6,29 m² / 

1070 kg/raklap
(1,59 sor/m²)

homokkő 
melírozott 7 700

gránit mosott
9 490

bazalt mosott

Soronként kapható. Egy sor 0,629 m².

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Colonia 
Vario Natur

6 cm

11,37 m²/ 
1535 kg/raklap
(1,06 sor/m²)

borostyán 
melírozott 7 100

11Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



6 cm8 cm

Időtlen, klasszikus felületű, kerekített él kialakítású 
térkő, amely ívek fektetésére is alkalmas.

Kerekített él kialakítású térkő. A legkisebb mérete 
kiválóan alkalmas ívek kialakítására.

PRágA BARCELONA

Ívek kialakítására alkalmas burkolatok

szürke antracit agyag

termék méret csomagolás
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Prága
8 cm
szürke

kocka
11,2×11,2 cm

7,69 m² / 
1277 kg/raklap
(1,59 sor/m²)

5 460
tégla

11,2×17 cm

8,08 m² / 
1332 kg/raklap
(1,59 sor/m²)

körív *
egy sor tartalmaz: 

kiskörív 6/11×8,6 cm 
nagykörív 7/11×11,4 cm

6,1 m² / 
1000 kg/raklap

6 db kiskörív 
55 db nagykörív / 

0,61 m²/sor 
(100 db/m²)

* Soronként kapható, mely tartalmaz 6 db kis körívet és 55 db nagy körívet (egy sor 0,61 m²)

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Barcelona 
6 cm

kiskocka
7,5×7,5 cm

5,04 m² / 
630 kg/raklap
(177,77 db/m²)

antracit

5 580kocka
15×15 cm

8,64 m² / 
1167 kg/raklap
(44,44 db/m²)

agyag
nagykocka
30×30 cm

8,64 m² / 
1149 kg/raklap
(11,11 db/m²)

12 Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



Vízáteresztő ÖKO burkolatok

DUBLIN ÖKO

ROTTERDAM ÖKO

Ahogy a termék neve is sugallja, fontos ökológia 
szerepet tölt be a betonburkolatok között. Speciális 
távtartói lehetővé teszik a víz könnyű elszivárgását, így 
a csapadék visszajut a természetbe. Ugyanakkor a kő 
H-alakú kialakításának köszönhetően rendkívül stabil 

és masszív kötéssel 
kapcsolódik egymáshoz. 
A különleges 
burkolókövet nagy 
teherbírásra terveztük.

A széles fugák kiváló vízelvezető képességgel 
rendelkeznek. Távtartói lehetővé teszik a víz könnyű 
elszivárgását, ezáltal megmarad a talaj és a 
zöldterület ökológiai egyensúlya. Kompromisszumok 

nélküli megoldást 
jelent, amennyiben 
a nagy mennyiségű 
csapadék elszivárgása 
fontos szempont.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Dublin Öko
8 cm

20×20 cm
7,2 m² /  

1044 kg/raklap
(25 db/m²)

szürke 5 200

vörös 5 770

8 cm

szürke

vörös

8 cm

szürke

termék méret csomagolás
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Rotterdam Öko
8 cm
szürke

20×16,5 cm
8 m² / 1320 kg/raklap

(35 db/m²) 4 960

13Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



KK Manufaktúra – Kézműves beton termékek

4 cmMANhATTAN MF

• Felület: selyemmatt

• Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel

• Fugaszélesség: min. 3 mm

BOSTON MF

• Felület: matt, enyhén érdes

• Fózolás mértéke: minimális, szögletes

• Fugaszélesség: min. 3 mm

5 cm

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Boston 
MF

80×40 cm 
5 cm

7,68 m² / 24 db / 
864 kg/raklap 
(3,13 db/m²)

szürke
5 870

80×80 cm 
5 cm

5,12 m² / 8 db / 
580 kg/raklap 
(1,56 db/m²)

11 870

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Manhattan 
MF

30×60 cm 
4 cm

7,2 m² / 40 db / 
652 kg/raklap 
(5,56 db/m²)

antracit

2 480

60×60 cm 
4 cm

7,2 m² / 20 db / 
652 kg/raklap 
(2,78 db/m²)

4 740

90×60 cm 
4 cm

4,32 m² / 8 db / 
396 kg/raklap 
(1,85 db/m²)

7 290

14 Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab



Delphi MF
• Felület: természetes mészkőre hasonlít

• Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel

• Fugaszélesség: min. 3 mm

Lépcsőblokk Delphi MF
• Méret 100×39,5×15 cm

• Felület: természetes 
mészkőre hasonlít

• Fózolás: minimális 
éltörés minden élen

Kilkenny MF
• Felület: strukturált felület

• Fózolás: nincs

• Fugaszélesség: min. 3 mm

Lépcsőblokk Kilkenny MF
• Méret 100×39,5×15 cm

• Felület: strukturált felület

• Fózolás: nincs

4 cm

KK Manufaktúra – Kézműves beton termékek

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Delphi 
MF

80×80 cm 
5 cm

5,12 m² / 8 db / 
580 kg/raklap 
(1,56 db/m²)

mészkő
10 620

Lépcsőblokk

Delphi MF
100×39,5 cm 

15 cm

6 db / 
786 kg/raklap

132 kg/db
33 400

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Kilkenny 
MF

90×30 cm 
4 cm

4,32 m² / 16 db / 
396 kg/raklap 
(3,7 db/m²)

palaszürke
4 380

Lépcsőblokk

Kilkenny MF
100×39,5 cm 

15 cm

6 db / 
786 kg/raklap

131 kg/db
33 400

DELPhI MFKILKENNY MF 5 cm

15egyedi megjelenésű, oldalán távtartóval rendelkezik.



KK Manufaktúra – Öntött beton termékek

VEZÚV MF TáMFAL JáRÓLAP CLASSIC 4,5 cm

Egyedileg összeállítható minimál stílusú támfal elemek, 
melyek szabálytalan játékot alkotnak a síkban.

Klasszikus felületű, normál éltöréssel kialakított lap.

antracit szürke vörös topáz 
melírozott

termék méret csomagolás
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Vezúv

támfal MF
antracit

fedőkő
58×29 cm 

6 cm

32 db / 
652 kg/raklap

20,4 kg/db (20,4 db/fm)
6 550

félkő
58×29 cm 

6 cm

32 db /  
403 kg/raklap

12,6 kg/db (28,74 db/m²)
3 510

normálkő
58/60×29 cm 

12 cm

20 db /  
516 kg/raklap

25,8 kg/db (14,37 db/m²)
6 350

pillérelem
29×29 cm 

6 cm

64 db /  
480 kg/raklap

7,5 kg/db (57,47 db/m²)
1 960

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Járólap

Classic
35×35 cm

4,5 cm

13,24 m² / 
108 db / 

1376 kg/raklap
(8,16 db / m²)

szürke 4 230

vörös 4 790

topáz 
melírozott 5 460

16 Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



KK Lapok

JáRÓLAP SÉTáNY

JáRÓLAP KORZÓ

Felülete a természetes márvány örleménynek köszönhetően 
elragadó külsőt kölcsönöz a gyalogos 
forgalomnak kitett felületeken.

Felülete a válogatott és tisztított nemeskavicsoknak 
köszönhetően elegáns külsőt kölcsönöz a gyalogos 
forgalomnak kitett felületeken.

4,5 cm

4,5 cm

fehér 
mosott

antracit 
mosott

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Járólap

Sétány
35×35 cm

4,5 cm

13,24 m² / 
108 db / 1376 kg/raklap

(8,16 db / m²)

fehér 
mosott

6 170
sárga 
mosott

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Járólap

Korzó
35×35 cm

4,5 cm

13,24 m² /  
108 db / 1376 kg/raklap

(8,16 db / m²)

fehér 
mosott

7 120
antracit 
mosott

sárga 
mosott

fehér 
mosott

17Térköveinknél a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



Szegélyek

KORZÓ ÚTSZEgÉLY
Alkalmas bármely mosott 
termék szegélyezéseként, vagy 
klasszikus felületű térburkolatok 
dekorációjaként.

fehér 
mosott

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Korzó 
útszegély

8×100 cm
25 cm

24 db / 
1104 kg/raklap 

(1 db/fm)
fehér mosott 8 120

JáRDASZEgÉLY EgYENES 
 tetőveL
A szegély a burkolat oldalirányú megtámasztásának szempontjából 
elengedhetetlen. Alkalmazhatjuk különböző burkolatok elválasztására.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Járdaszegély
egyenes 
tetővel

5×100 cm
20 cm

60 db / 60 fm / 
1260 kg/raklap 

(1 db/fm)

szürke 810
vörös | antracit | barna 980

homok 1 160
sárga 1 330

szürke | vörös | antracit | barna | homok | sárga

18



homok | barna | antracit | vörös | szürke

Szegélyek

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Paliszád

szegély
6×50 cm

30 cm

40 db / 20 fm / 
780 kg/raklap 

(2 db/fm)

szürke 810

vörös

980antracit

barna

homok 1 160

PALISZáD SZEgÉLY 
 ÉLTÖRÉSSEL

KERTI SZEgÉLY
 íves tetőveL
A szegély a burkolat oldalirányú megtámasztásának 
szempontjából elengedhetetlen. Alkalmazhatjuk különböző 
burkolatok elválasztására.

Nemcsak dekoratívabb szegélyezésre, hanem kisebb 
szintkülönbségek (max. 20 cm) megtámasztására, azon kívül 
lépcsőelemek kialakításához is ajánljuk. Hossza és tagoltsága 
esztétikus ívek szegélyezését teszi lehetővé.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Kerti szegély
íves tetővel

5×100 cm
20 cm

60 db / 60 fm / 
1260 kg/raklap 

(1 db/fm)

szürke 810
vörös

980antracit

barna

homok 1 160

5×100 cm
25 cm

BUGyI: 
40 db / 40 fm / 
1120 kg/raklap 

(1 db/fm)

KErTA: 
36 db / 36 fm / 
1008 kg/raklap 

(1 db/fm)

szürke 1 010
vörös

1 190antracit

barna

homok 1 360

szürke | vörös | antracit | barna | homok

19



Kertépítés20

Kerti sütő 80 db elemet tartalmaz, 50 cm magas, 80 cm belső átmérővel. 
A kerti sütő összeszerelési útmutatója letölthető a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.

Kialakításának köszönhetően természetes módon 
visszavezeti a lehullott csapadékot a talajba. 
Felhasználásával megmarad a talaj és a zöldterület 
ökológiai egyensúlya.

Egy gondosan kiválasztott vízszintes területre 
kb. 1-2 óra időráfordítással egyedi megjelenésű, 
többcélú kerti sütő építhető.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Kerti sütő
50 cm magas

80 cm 
belső átmérő

1 db Kerti sütő / 
680 kg/raklap

TArTAlMAz: 
lisszabon támfalból 
64 db normál elem 

és 16 db fedkő)

avar

50 500

homok

KÖr

belső átmérő 
d min.: 80 cm

avar homok

vastagság: 8 cm vastagság: 10 cm

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/m²

Gyeprácskő

40×40 cm
8 cm

9,6 m² / 
1036 kg/raklap

(6,25 db/m²)
szürke 4 120

60×40 cm
10 cm

7,69 m² / 
1031 kg/raklap

(4,16 db/m²)

szürke 4 570
barna

5 190
antracit

KeRtI sÜtő

szürke barna antracit

GYePRÁCsKő 8 és 10 cm



Kertépítés

LISSZABON TáMFAL

BORDáS KOSáR

Alkalmas természetes, pattintott kőfalakhoz hasonló felületű 
támfal létrehozásához. Kötőanyag nélkül 70 cm-ig rakható. 
70 cm feletti építéshez fagyálló csemperagasztó használatát 
javasoljuk. Elemei szárazon, hornyokkal kapcsolódnak. 
Trapéz alakja alkalmassá teszi ívek kialakítására is.

avar

homok

kristály

avar

homok

kristály

antracit

lisszabon támfal csak soronként kapható, 12 db normál kő és 3 db fedkő van soronként 
csomagolva. Beépítési útmutatója letölthető a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Bordás 
kosár

45×30 cm
30 cm

32 db / 
1264 kg/raklap

(11,1 vagy 7,4 db/m²)

avar

1 680
homok

kristály

antracit

Egy stabil támfalnak nem kell feltétlenül unalmasnak lennie. 
A termék kialakítása megengedi, hogy a fal felépítése után 
növények kerüljenek az elemek üreges kialakításába. borospincék 
kialakítása során is kitűnő választás, hiszen akár palacktartóként, 
akár térelválasztóként nagyszerűen megállja a helyét.

termék méret csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

Lisszabon 
támfal

20×15,3/23,1 
cm

10 cm vastag

75 db / 5 sor / 
638 kg/raklap

15 db/sor: 
12 db normálkő 

és 3 db fedőkő/sor 
(50 db/m²)

avar

630homok

kristály
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Kertépítés

JáTSZÓTÉRI- ÉS FUgA hOMOK

TISZTÍTÓ- ÉS áPOLÓSZER

típus termék csomagolás
(elegendő lehet)

bruttó 
eladási ár 

Ft/db

TI
Sz

TÍ
TÓ

Sz
Er

EK

Algaeltávolító − zöldalga, moha, penész eltávolítószer 
Megakadályozza a gyökér- és spóraképződést | Oldószermentes, biológiailag lebomló

1 kg/flakon
(~ 5-10 m²) 4 420

Speciális tisztító C − Biológiailag lebomló 
Savtartalmú, cementfátyol és általános szennyeződéseket eltávolítószer

1 kg/flakon
(~ 4-6 m²) 3 210

Olaj eltávolítószer − Természetes alapanyagokból készült 
Biológiailag lebomló | Ecsettel, kefével vagy szórófejjel felhordani, majd vízzel leöblíteni

600 
ml/flakon 15 040

Rozsda eltávolítószer − rozsdafolt, csersav- és avarfoltok 
eltávolítására alkalmas | Savtartalmú, egyenletes felhordás után vízzel leöblítendő

1 kg/flakon
(~ 5-10 m²) 8 620

Tisztító koncentrátum T − 1:20 arányig vízzel hígítható
Eltávolítja az olaj- és zsírszennyeződéseket | Enyhén lúgos hatású

1 kg/flakon
(~ 10-100 m²) 9 530

FU
G

A
-

Sz
Il

Á
rD

ÍT
Ó

-
Sz

Er
EK

Fugaszilárdító
Speciális, egykomponensű, polimer bázisú folyékony kötőanyag, 

mérsékli a zöld benövéseket

500 ml/flakon
(~ 25 kg homokhoz) 6 500

Fugaszilárdító SL
Fugahomok tartósan kemény keverékké szilárdul, mely a seprőgéppel 

és vízsugárral szemben ellenálló lesz, de a fuga továbbra is vízáteresztő marad

1 kg / 1 l / flakon
(~ 35 m²) 5 150

FE
lÜ

lE
T-

V
ÉD

Ő
Sz

Er
EK Perfekt Impregnáló

Megakadályozza a felület gyorsabb elszennyeződését 
Nincs színélénkítő hatása | Oldószermentes

1 kg/flakon
(~ 4-6 m²) 5 530

Compact Impregnáló
Kezelt felületek ellenállóbbak az időjárással szemben, szennyeződés-, 

olaj- és víztaszító hatásúak | Színfokozó hatású 
Fehér betonfelületre nem alkalmazható | Oldószermentes

1 kg/flakon
(~ 4-6 m²) 7 740

Felületápolószerek esetében 
mindig végezzen próbát a teljes 

felület szerrel való lekezelése 
előtt, kevésbé látható kis 

felületen (pl. burkolat szélén)!

Játszótéri homok - 0,1-0,8 mm 
szemcsenagyságú, szárított homok. 
Természetes anyag, nem áll össze a homokozóban. 
Tisztított, hőkezelt, csíramentesített.

Fuga homok - 0,5-1,4 mm 
szemcsenagyságú, osztályozott, tört 
szemcséjű szárított homok. A tört 
szemcséknek köszönhetően jó kötési 
tulajdonságokkal rendelkezik, nem 
süllyed bele a zúzalék ágyba.

termék csomagolás szín
bruttó 

eladási ár 
Ft/zsák

Játszótéri homok
tapadásmentes, természetes 25 kg/zsák

48 zsák / 1200 kg/raklap
szürke 2 150

Fugahomok
osztályozott, tört szemcséjű

BIG BAG zsákos kiszerelésben is kapható ~1 t/zsák. A részletekről érdeklődjön partnereinknél!
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Kertépítés

A Hydro BG Kft. korszerű és átgondolt terméke, hosszú 
évek fejlesztésének eredménye a FIlCOTEN self folyókarendszer. 
Elsősorban lakossági felhasználásra szánt termék, amely 
ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak, fagy- és UV-álló. 

Továbbá nagy nyomószilárdággal rendelkezik, amely 
megnöveli a törésállóságát. Jól illeszkedik a 

különböző burkolatokhoz, mint térkőhöz, 
járólaphoz és más, nem öntött 

felülethez.

vILÁGítÓ tÉRKő
A lighting Bricks lED világító térkövek időtálló, nagy teherbírású 
anyagból készülnek. Víz-, por- és UV-álló tulajdonságuknál 
fogva széleskörű felhasználásra alkalmasak. A színes kivitelnek 
köszönhetően a színek a vezérlő segítségével tetszés szerint 
állíthatóak. Vezérlése összekapcsolható alkonykapcsolóval, 
mozgás érzékelővel és kapu-távirányítóval egyaránt. Bővíthető, 
egy vezérlőről akár 20 db lED világító térkő működtehető.

VÍZELVEZETÉS

viLáGító térKő aLapcsomaGoK
A telepítéshez szükséges minden alkotóelemet tartalmaz! bruttó 

eladási ár 
Ft/csomag

termék csomag tartalmaz

LONDON LED 
alapcsomag

világító 
térkő mérete: 
10×20×6 cm

6 db lED világító térkő,
1 db tápegység,

1 db vezérlő-távkapcsoló,
2×6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67)

30 m + 2×1,5 m gumiköpenyes vezeték

175 500

ÓBUDA LED 
alapcsomag

világító 
térkő mérete: 

11,3×23×5,3 cm

 6 db lED világító térkő,
1 db tápegység,

1 db vezérlő-távkapcsoló,
2×6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67)

30 m + 2×1,5 m gumiköpenyes vezeték

185 000

VILágíTÓ TéRKÖVEK
Csomaghoz kiegészítésként vásárolható! bruttó 

eladási ár 
Ft/db

termék méret csomagolás

LONDON LED 
világító térkő

10×20 cm
6 cm

1 db / csomag 11 900

ÓBUDA LED 
világító térkő

11,3×23 cm
5,3 cm

1 db / csomag 13 970

termék méret csomagolás cikkszám
bruttó 

eladási ár 
Ft/db

FILCOTEN 
SELF 

Beton folyóka
  » üvegszál 
erősített

» lejtés nélkül

500 mm 
122×98 mm

24 db / 151 kg/raklap
6,43 kg/db

2 db/fm

511222
Azonosító: 
10710080

3 650

1000 mm 
122×98 mm

48 db / 403 kg/raklap
8,4 kg/db
1 db/fm

002060
Azonosító: 
10710000

4 150

FILCOTEN 
SELF 

Acélrács
» bordás

» horganyzott

500 mm 
120×2 mm

rSz 5/80 mm

48 db / 28,8 kg/raklap
0,6 kg/db
2 db/fm

002162
Azonosító: 
17010233

2 200

1000 mm 
120×2 mm

rSz 5/80 mm

240 db / 288 kg/raklap
1,2 kg/db
1 db/fm

002160
Azonosító: 
17010232

4 600
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Vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az aktuális eladási- és szállítási 
feltételeinket (ESzF) és beépítési, technikai útmutatónkat, amelyek a 
weboldalunkon is elérhetők.

A feltüntetett egységárak az áFA-t tartalmazzák és a 
Kereskedőpartnereink telephelyére szállítva értendőek. 
A KK Kavics Beton Kft által történő szállítás saját címre 
20-22 tonnás raksúlyú önrakodó szerelvénnyel igényelhető, amelynek 
költsége bruttó 50 800 Ft/autó.

A KK Kavics Beton Kft. a termékeit raklapon, illetve Big Bag zsákban értékesíti.

Raklap/BIg BAg zsák költség, mely 
a használati díjat tartalmazza:  4 445 Ft/db

Használati díj: 0–180 napig: 1 016 Ft/db 
 181–360 naptól: 2 032 Ft/db

raklapjainkat Kereskedő Partnereink telephelyén (vásárlás helyszínén) 
vagy gyárainkban visszaváltjuk. 

kavicsbeton.hu

Az ÖN KErESKEDŐ PArTNErE:

a kiadványban szereplő árak 2021. április 6-tól érvényesek 
visszavonásig, vagy az újabb KK Kavics Beton Árjegyzék megjelenéséig. 
Aktuális árjegyzékünkről weboldalunkon tájékozódhat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban 
ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet. Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.

GyÁrI  ElÉrHETŐSÉGEINK: 

H-2347 Bugyi, 
alsóráda puszta 10.
Tel.: +36 30 535 8541 
 +36 30 535 8542 
 +36 30 535 8543 
 +36 70 680 8364
Fax: +36 29 547 285
E-mail: megrendeles@kavicsbeton.hu

H-8492 Kerta, vasútállomás Hrsz. 02/10.
Tel.: +36 20 251 8386 • +36 30 520 2396 
 +36 20 252 2174
E-mail: kertamegrendeles@kavicsbeton.hu

A beton természetes tulajdonságánál fogva az egyedi ötletek 
megvalósításához korlátlan teret enged. Mi megragadtuk ezt 
a lehetőséget és képessé váltunk formába önteni az egyéni 
elképzeléseket. legyen szó a külső terek formázásáról vagy 
lenyűgöző belsőépítészeti elemek, dísztárgyak kialakításáról. 
Kézi gyártású dizájn termékeinket egyéni igények alapján 
alkotjuk. A precíz tervezést követően a teljes gyártási folyamat 
gondosan, kézzel történik.

Egyedi ajánlat alapján betonból formába öntjük 
azt, amit Ön megálmodott.

Önnek nincs más dolga, mint a kereskedő partnerünknél 
meghagyni az elképzelt betonelem leírását vagy rajzát (pult, 
asztallap, mosdó stb.), valamint a rendelkezésre álló legtöbb 
információt, kollégáink pedig felveszik Önnel a kapcsolatot.

EXKLUZÍV gYáRTáSÚ TERMÉKEINK

BETON MáSKÉPPEN...


