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BARABÁS 
TÉRKŐFUTÁR

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AKÁR 
BONTOTT RAKLAPPAL IS!

Áprilistól igénybe vehető egyedülálló szolgáltatásunk, a Barabás TérkőFutár, ami könnyű-
vé és költséghatékonnyá teszi a térkövek szállítását országszerte.

Térkő vásárlása során az egyik legnagyobb fejtörést a 
fuvarszervezés okozza. Egy átlagos magyar család általá-
ban nem tud megrendelni egy egész kamionnyi térkövet. 
Partnereink visszajelzéseiből egyértelműen kiderült, hogy 
nagy lenne az igény a raklap mennyiségi bontására is, 
hogy pár négyzetméter térkő kedvéért ne legyen szükség 
egy teljes raklappal vásárolni.

Hogyan tudok kisebb mennyiségű térkövet rendelni 
költséghatékonyan?

A Barabás TérkőFutár szolgáltatással. Ha megadja a 
kiválasztott térkő mennyiségét, és a kivitelezés címét 
kereskedőpartnereinknél, megkapja árajánlatunkat.

Miért érdemes vásárlóinknak a Barabás TérkőFutár 
szolgáltatást választaniuk?

Mennyiségtől függetlenül megoldjuk a térkő kiszállítá-
sát az ország teljes területén. Nem kell egy teljes teher-
autóval rendelni ahhoz, hogy a szállítást a lehető legked-
vezőbb áron tudjuk vállalni. Jó hír, hogy áprilistól lehetővé 
válik megbontott raklapok rendelése is. Tágabb határidők 
esetén a fuvarköltség egyre kedvezőbben alakul. 

FIGYELEM!
A Barabás TérkőFutár szolgáltatását csak
kereskedőpartnereink segítségével tudja

megrendelni és igénybe venni!

Hogyan vehetem igénybe a Barabás TérkőFutár  
szolgáltatását?

Három egyszerű lépésben:

Az országban több mint 400 kereskedő Part-
nerünk segít abban, hogy megtalálja a megfelelő 

térburkolatot kertjébe, udvarába. Látogasson el a www.
barabasteglako.hu/kereskedoink oldalunkra, válassza ki,  
és keresse fel a lakhelyéhez legközelebbi partnerünket.

Kereskedőink többsége rendelkezik bemu-
tatóállványokkal, mintákkal, így munkatársaik 

segítségével könnyedén megtalálhatja az ideális megol-
dást kertjébe, udvarába, sőt, sok esetben még kivitelezőt 
is ajánlanak.  

Miután kiválasztotta az Önnek legszimpa-
tikusabb térkövet, illetve szegélyrendszert, nincs 

más dolga, mint partnerünk segítségével ajánlatot kérni 
az Ön által rendelt mennyiségre. Csak meg kell adnia a 
kivitelezés címét, a kívánt határidőt, és a rendelt térkő 
mennyiségét.

A Barabás TérkőFutár naprakész logisztikai rendszere 
segítségével néhány perc leforgása alatt megtaláljuk 
Önnek a legoptimálisabb megoldást, így nem kell azon 
törnie a fejét, hogy hogyan kerül a térkő a helyszínre.

Kérje kereskedő partnereink segítségét  és találják 
meg együtt az ideális térkövet kertjébe, udvarába a lehető 
legrövidebb határidővel, a legkedvezőbb áron! 

www.barabasteglako.hu www.barabasteglako.hu
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ANTIKOLT BLOKKELEM
Méretek: 15x20x40 cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/db1.190-

Barna

Grafit

Sárga - Piros



TÉGLAKŐ® (5cm)
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Vastagság: 5 cm / Méretek: 12x24 cm

Piros, Barna, Grafit, Antracit -Barna

Bruttó fogyasztói ár

Ft/m25.490,-

Sárga - Piros

Grafit

Barna

Piros

Antracit - Barna

Sárga - Piros

Bruttó fogyasztói ár

Ft/m25.290,-



Többet szeretne megtudni?
Nézze meg Youtube csatornánkon 
részletes videó bemutatónkat a 
termékről.
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Hosszúság ives illetve egyenes elem esetében: 200 cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/2 fm7.620,-
Íves szegélyEgyenes szegély

ÚJ VILÁG SZÜLETIK 
A STEINFIX® térburkolat rögzítő szegélyrendszer jobb műszaki 
megoldásokat és szebb megjelenést biztosít.

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL
TERHELHETŐ

STEINFIX®



SOMLÓ TRIÓ (6cm)
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Vastagság: 6 cm / Méretek: 10x20 cm / 20x20 cm  / 30x20 cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/m25.990,-

Holdfény

Terra - Antracit

Ezüst - Antracit

Homokkő



BADACSONY (6cm)
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Vastagság: 6 cm / Méretek: 11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1  cm Bruttó fogyasztói ár

Ft/m25.990,-

Terra - Antracit

Ezüst - Antracit

Lazac - Barna

Őszilomb



ELEGANTE GRÁNITKŐ® (6cm)
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Bruttó fogyasztói ár

Ft/m26.990,-
Vastagság: 6 cm / Méretek: 12,5x25 cm / 25x25 cm / 25x37,5  cm

Obszidián

Bézs



Barna

Sárga-Piros

TÉRKÖVEZZE, SZÉPÍTSE 
KERTJÉT, UDVARÁT MOST A 
KORMÁNY 50%-OS OTTHONFEL-
ÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁVAL!
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A Kormány Otthonfelújítási Programjának keretében azok a családok, akik felújítják  
házukat, ingatlanukat január elsejétől a költségek felét, legfeljebb 3 millió forintot  
visszaigényelhetik.

Miért érdemes udvara térkövezését MOST elvégezni?

Egy átlag magyar családi ház udvarára 100-120 m2 térkövet raknak le,ami mellett az igényelt kormánytá-
mogatásból még más területekre is marad pénz. A térkövezésen kívül sor kerülhet további megvalósítá-
sokra is, egy esetleges szigetelésre vagy a ház homlokzatának felújítására!

Milyen térköves megvalósításokra lehet fordítani 
az Otthonfelújítási támogatást?
Járdaépítés ● Udvar teljes térkövezése ● Kocsibeálló ● Kerti szegélyek ● Ösvények ● Pihenők ● Teraszok ● Kerítések

Érdeklik a részletek? 
Mindent összegyűjtöttünk, amit az 50%-os visszatérítésről, az Otthonfelújítási Programról tudni érdemes. 
Látogasson el a Barabás Téglakő weboldalára!

www.barabasteglako.hu/kormanytamogatas 
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Bruttó fogyasztói ár

Ft/db1.090-KERTI SZEGÉLY
Vastagság: 5 cm / Méretek: 100x20 cm



Szerezze meg bemutató 
számunkat egy rövid 
regisztrációért cserébe!
www.terkomagazin.hu/ajandek

·  Fontos tudnivalók
·  Nemzetközi térkőtrendek
·  Hazai megvalósítások 
·  Térkövezési tippek, trükkök
·  Kiegészítő megoldások
·  Térkőkarbantartás, tisztítás
·  Stílustanácsadás
·  Sztárinterjúk

Az Ön kereskedője:
A kiadványban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, melyek a 
Barabás Téglakő Kft. telephelyein értendők és az ajánlatban meg-
adott időszakban megrendelt és elszállított termékekre vonatkoz-
nak. Az ár a szállítási távolság függvényében kereskedő partnere-
inknél változhat. Az akciós újságban megjelenő képek és grafikák 
illusztrációk.

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

    //terkovezniakarok
www.barabasteglako.hu


