
műveletet a vibrálást követő 2-3 hét múlva célszerű megis-

mételni Figyelem: az ökokövet 2-5 cm-es zúzalékkal fugáz-

zuk, ne finom anyaggal!

BEVIBRÁLÁS

A burkolt felület ledöngölése előtt a fugákat enyhén be 

kell szórni homokkal annak érdekében, hogy a térkövek ne 

csúszhassanak el a helyükről. Ezután a felületet tisztára 

lesöpörjük. A köveket semmi esetre sem szabad nedves 

vagy szennyezett állapotban ledöngölni. A felületet ezt 

követően erre alkalmas, gumiborítású vibrátorral a szélek-

ről kiindulva, közép felé haladva mindaddig döngöljük, 

amíg a megfelelő burkolatszilárdságot el nem érjük. (5. 

kép) Ezután a fugákat újból teljesen feltöltjük és a felületet 

teljesen tisztára lesöpörjük. Ezt követően a burkolat azon-

nal használatba vehető. A burkolt felület csak néhány eső 

után válik ragyogóan széppé.

A BURKOLAT GONDOZÁSA ÉS ÁPOLÁSA

Annak érdekében, hogy a burkolt felület hosszú évekig meg-

felelő használati tulajdonságokkal rendelkezzen, a fugákat 

hosszabb időn át többször is fel kell tölteni. Ha a térkövek 

vagy járólapok elpiszkosodnak, akkor egy keményebb seprű-

vel és folyóvíz segítségével megtisztíthatóak. 

Ha ez a tisztítási módszer makacsabb föld- vagy 

porszennyeződés esetén nem bizonyul elegen-

dőnek, akkor ezen kívül még semleges kémha-

tású kenőszappant is használhatunk. 

Amennyiben habarcs maradványok, rozsda, 

algák, moha vagy lomb- és virágfoltok követ-

keztében a felület erősen szennyezett, akkor a 

tisztításhoz speciális, célirányos tisztítószereket 

tudunk Önöknek felajánlani.

MÉSZKIVIRÁGZÁS

A kivirágzások elsősorban azoknak az időjárá-

si behatásoknak a következtében jelentkez-

nek, amelyeknek a beton fiatalabb korában ki 

van téve. Ezeket műszakilag nem lehet 

kiküszöbölni és alkalomszerűen léphetnek fel. 

A kivirágzások a betontermékek használati 

tulajdonságait és minőségi értékét nem befo-

lyásolják. Az időjárási és mechanikai igénybe-

vétel biztosítják azt, hogy a kivirágzások idő-

vel újból eltűnjenek, ezért legtöbb esetben 

csak egy átmeneti jelenséggel van dolgunk.

Burkolókő6-8

3-4

10-50

Burkolat

Felépítmény

Alépítmény

Altalaj

Aljzat

Tükör

Ágyazat

Teherhordó réteg

Fagyvédő (teherhordó) réteg

Feltöltés (javított) alépítvény

Meglévő altalaj

A burkolt felület csak néhány eső után válik ragyogóan széppé.66 67

A járólapok kiválasztása,  
lerakási útmutatása

Tipp: Csak akkora felületet készítsünk elõ, 
amennyit egy nap alatt le tudunk  burkolni!

A fugáknak legalább 3 mm-eseknek kell lenniük és 
ügyelni kell rá, hogy ez mindenhol egyenletes legyen. 
Ezt 2-3 m-enként ellenõrizzük a zsinór és a vezetõléc 
segítségével. Színes térkövek esetén egyszerre több rak-
lapról dolgozzunk!  Ne építsünk be olyan térköveket, 
melyeken hibákat észlelünk.

Fontos! A hosszesés min. 0,5%-os,  
az oldalesés min. 2%-os legyen!  
A köveket kb. 1 cm-rel magasabban fektessük, 
mint a tervezett magas-ság, mert a zúzalék-
ágyazat a bevibrálás után tömörödik.

A felhasználandó fugázóanyag-mennyi ség 
m2-enként 6-10 kg. 
Fenti anyagokat csak száraz állapotban lehet 
besöpörni. Ne használjunk mésztartalmú 
anyagot, hogy kerüljük a kivirágzásokat!

Fontos! Csak száraz állapotban vibráljunk. 
Azután az egész leburkolt 
felületet még egyszer terítsük be homokkal.

Az elkészült burkolat azonnal terhelhetõ. Tipp: 
A homokot – ha lehet – 2-3 hétig hagyjuk a 
felületen, azután még egyszer söpörjük be!

1. 2.

4.

6.

3. 

5. 
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2. Száraz fugázás
Száraz fugázást a fugázóhomokkal kevert műgyantabázisú fuga-

adalékkal végezzük. Fugázási munka ez esetben is csak optimális 

időjárási viszonyok között végezhető (kerüljük az esős, ill. a 

nagyon meleg időben történő fugázást)!  A fugázóadalék keve-

résénél a gyártó előírásait tartsuk be! A bekevert anyagot burko-

lókanál segítségével lehet a fugákba tömni. Ezt a munkát a teljes 

tömítettség érdekében fugavassal segíthetjük. 

Ezt követően a burkolt felületen maradt felesle-

ges fugaanyag sepréssel  eltávolítható.   

Ezt követően a fugavassal a fuga végleges  pro-

filja kialakítható.  Az így fugázott felület a fuga-

anyag kötéséig (de legalább 2 napig) nem ter-

helhető és az időjárás hatásaitól (erős napsütés, 

eső) megvédendő. Az esetlegesen maradó 

fugaanyag ez után sepréssel eltávolítható.

Előfordulhat, hogy a felhasználási helytől és alkalmazási 

módtól függően a KK Járólapokat a fent leírt hagyományos 

(kavics vagy murva) alépítménytől eltérően beton felületre 

kell beépíteni. Ilyen esetek lehetnek, pl. amikor medence-

szegélyeket, teraszt vagy egyéb nagyobb teherbírású felü-

leteket készítünk. Ez esetben többféle műszakilag helyes 

burkolási eljárás is szóba jöhet:

1. Flexibilis csemperagasztóval
Első lépés a betonfelületről a szennyeződések eltávolítása, 

majd pormentesítése. Következő lépés a betonfelület ned-

vesítése. A nedvesítése úgy végezzük, hogy kerüljük az 

összefüggő vízfelület kialakulását. A fektetés előtt a járóla-

pok alsó felületét is nedvesíteni kell, annak érdekében, 

hogy a ragasztó kötéséhez szükséges vizet ne a burkolólap 

vegye fel. Ezt követően a betonfelületen 5-6db/burkolólap 

mennyiségű kb. 2cm vastag ragasztópogácsa ágyazatot 

kell készíteni. Ebbe helyezzük el a járólapokat 4-6 mm 

fugakialakítással. A lapok síkfekvése vízmértékkel és dolgo-

zóléccel ellenőrizhető, a lapok esetleges igazítása gumika-

lapáccsal történhet.

2. Cementes-homok ágyazattal
Ez esetben az aljzat és a járólapok előkészítése az 1.pontban 

foglaltakkal megegyezik. Ezt követően a betonfelületre kb. 4 

cm vastag szárazon kevert és fektetett cementes-homok 

ágyazat készítendő. Az így elkészített és szintre húzott ágya-

zatra a járólap kötéséhez 1:1 keverési arányú cementtejet 

használjunk. A cementtej felhordását követően helyezhetők 

el a járólapok. A fentiekhez hasonlóan a lapok síkfekvése víz-

mértékkel és dolgozóléccel ellenőrizhető, a lapok esetleges 

igazítása gumikalapáccsal történhet. 

3. Zúzalék ágyazattal
Ennél a módszernél nem szükséges  a betonfelület durva 

szennyeződésektől való megtisztításán túl egyéb előkészí-

tés. A járólapot sem kell előnedvesíteni. A zúzalék ágyazat 

miatt szükséges a burkolatszélek rögzítése. Erre szabadon 

álló burkolat esetén pl. kerti szegélykövek 

alkalmazása javasolt. Ilyenkor az ágyazatba 

kerülő nedvesség eltávozásáról gondoskodni 

kell. A betonfelületre kb. 4 cm vastagságú 2-5 

mm szemnagyságú zúzalék ágyazatot kell 

készíteni, melyre 6 mm fugatávolsággal fek-

tethető a járólap. A lapok síkfekvése ez eset-

ben is vízmértékkel és dolgozóléccel ellen-

őrizhető, a lapok esetleges igazítása gumika-

lapáccsal történhet.

Az ágyazat kialakítása szerint különböző 

fugázási módszerek alkalmazása javasolt. Az 

első két eljárás során nedves fugázás, míg a 

zúzalékágyazatba való fektetés esetén száraz 

fugázást alkalmazzunk.

1. Nedves fugázás
A nedves fugázás esetén tartsuk be az alábbi 

technológiai időket: flexibilis ragasztópogá-

csás eljárás esetén a burkolás után 2-3 nap, 

míg cementes-homok ágyazat készítése ese-

tén a burkolást követő 2-3 hét. Fugázási 

munka csak optimális időjárási viszonyok 

között végezhető (kerüljük az esős, ill. a 

nagyon meleg időben történő fugázást)!A 

fugaanyag használata során tartsuk be a 

gyártó előírásait. A felületi foltosodás elkerü-

lése érdekében a fugázó anyagnak a héza-

gokba való bedolgozása során használjunk 

megfelelő injektáló szerszámot. Kb. 30 perc 

után burkolókanállal a felesleges fugaanya-

got távolítsuk el a lapokról. A fuga profilkiala-

kításához használjunk tiszta, bő vízben gyak-

ran átitatott szivacsot. Ennek során a még 

fennmaradó, felesleges kötésnek indult fuga-

anyag is eltávolítható. A burkolt felület első 

tisztítása legalább 24 óra múlva végezhető el.
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Arrabona Classic 

Előnyei / Miért javasoljuk?
Az ARRABONA felülete sík, ezáltal zökkenőmentes továbbjutást 
biztosít. A klasszikus és egyszerű, tégla- és kockaformák kön-
nyen lerakhatók, mivel élei pontosan illeszkednek egymáshoz. 

Igény szerint variálhatók szürke, antracit, barna, agyag és mokka 
színekben.

Előnyei / Miért javasoljuk?
Különleges, elegáns színek,  tradicionális  forma. Többfunkciós 
térkő – lábazati burkolásra is alkalmas.

Vastagság: 8 cm, Súly: kb. 178 kg/m2

Kapható színek: ARRABONA  
	 	 •	szürke	 	 	 	
	 	 •	antracit	 	 	 	
	 	 •	barna	 	 	 	
	 	 •	agyag
	 	 •	mokka	(3	féle	barna	szín)

Vastagság: 7 cm, Súly: kb. 161 kg/m2

Kapható színek: •	szivárvány	 	
  

Térkőszükséglet  kb. 0,84 m2:
8x16 cm-es kistégla 14 db 
16x16 cm-es kocka 9 db  
16x24 cm-es tégla 11 db

1. 2.

3. 4.

Térkőszükséglet kb. 0,83 m2:
16x16 cm-es kocka 8 db  
16x24 cm-es tégla 16 db

Térkőszükséglet kb. 0,92 m2:
8x16 cm-es kistégla 8 db  
16x16 cm-es kocka 8 db  
16x24 cm-es tégla 16 db

Térkőszükséglet kb. 1,15 m2:
16x16 cm-es kocka 18 db  
16x24 cm-es tégla 18 db

Amszterdam

Térkőszükséglet 1,08 m2:
Futósoros kötés 75 db

Térkőszükséglet 1,08 m2:
Háromsoros kötés 75 db

Térkőszükséglet 1,06 m2:
Halszálka kötés 73 db

1. 2.

3.
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Barcelona

Előnyei / Miért javasoljuk?
Kerekített peremek, rusztikus, ugyanakkor modern hatás. A kez-
dőkövekkel diagonális lerakás is kialakítható.

Széles méretválaszték, számtalan fektetési minta valósítható 
meg.

Vastagság: 6 cm, Súly: kb. 130 kg/m2

Kapható színek: •	szürke
	 	 •	antracit
	 	 •	barna
	 	 •	agyag
	 	 •	sárga

Térkőszükséglet kb. 1,04 m2:
15x15 cm-es kocka 21 db   
15x20 cm-es tégla 20,5 db
Szegély:
kezdőkő 10x15 cm-es kistégla kb. 3,3 db/fm

Térkőszükséglet kb. 0,81 m2:
10x15 cm-es kistégla 24 db 
15x15 cm-es kocka 4 db  
30x30 cm-es nagykocka 4 db 

Térkőszükséglet kb. 1 m2:
10x15 cm-es kistégla kb. 11 db 
20x15 cm-es tégla kb. 28 db 

Térkőszükséglet kb. 1,08 m2:
10x15 cm-es kistégla 26 db
15x20 cm-es tégla 25 db  

Térkőszükséglet kb. 0,95 m2:
7,5x7,5 cm-es kiskocka 10 db
15x15 cm-es kocka 34 db

Térkőszükséglet kb. 1,1 m2:
15x15 cm-es kocka 9 db  
30x30 cm-es nagykocka 10 db 
Szegély: 
7,5x7,5 cm-es kiskocka  
kb. 35 db/fm

1. 2. 3.

5.4. 6.

A diagonális fektetés indítása a kezdőkő segítségével vágás nélkül oldható meg. Szükséglet folyóméterenként 4,75 db.

Térkőszükséglet kb. 1,1 m2:
10x15 cm-es kistégla 11 db
15x20 cm-es tégla 12 db 
30x30 cm-es nagykocka 7 db

Térkőszükséglet kb. 0,64 m2:
15x15 cm-es kocka 2 db 
30x30 cm-es nagykocka 2 db
kezdőkő 16 db

Térkőszükséglet kb. 0,64 m2:
7,5x7,5 cm-es kiskocka 32 db
15x15 cm-es kocka 2 db
kezdőkő 16 db

Térkőszükséglet kb. 0,88 m2:
15x15 cm-es kocka 16 db
kezdőkő 20 db

Térkőszükséglet kb. 1 m2:
10x15 cm-es kistégla 16 db
15x15 cm-es kocka 6 db 
15x20 cm-es tégla 12 db 
30x30 cm-es nagykocka 3 db
Szegély:
kezdőkő kb. 4,76 db/fm 

Térkőszükséglet kb. 1,23 m2:
7,5x7,5 cm-es kiskocka 81 db
30x30 cm-es nagykocka 9 db  

7. 8.

Térkőszükséglet kb. 1 m2:
15x15 cm-es kocka 45 db
Szegély:
kezdőkő 4,76 db/fm

9.

12.

13.

10. 11.

14.

Térkőszükséglet kb. 1,02 m2:
kezdőkő 32 db, 
15x15 cm-es kocka 8 db

15.

Térkőszükséglet kb. 1 m2:
30x30 cm-es nagykocka 10 db
szegély:
kezdőkő kb. 4,76 db/fm
15x15 cm-es kocka kb. 2,4 db/fm



Vastagság: 8 cm

74 75

London 

 

LONDON Colormix: 
TERRA (homok-barna-antracit) 20x30

Térkőszükséglet 1 m2:
10x20 cm-es kocka 12 db
20x20 cm-es nagytégla 9 db
20x30 cm-es nagytégla 8 db

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 6 db
20x30 cm-es nagytégla 12,75 db

1.

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 8,5 db
20x30 cm-es nagytégla 11 db

2. 3.

Térkőszükséglet 1 m2:
10x20 cm-es tégla 6,7 db
20x20 cm-es kocka 6,7 db
30x30 cm-es nagykocka 6,7 db

5.

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 10 db
20x30 cm-es nagytégla 10 db

6.

Térkőszükséglet kb. 1,2 m2:
10x20 cm-es tégla 1 db
20x20 cm-es kocka 3 db
20x30 cm-es nagytégla 17,5 db

Vastagság: 6, ill. 8 cm

4.

Előnyei / Miért javasoljuk?
Egyenes élek, határtalan méretválasztékkal párosulva.  
A 8 cm-es vastagság esetében a kezdőkővel lehetőség nyílik a 
diagonális fektetésre. 
10x20x6 cm-es méretben zökkenőmentes kivitelben is kapható, 
melyet kerékpárutakhoz ajánluk.

Súly:  6 cm-nél kb. 133 kg/m2,  

8 cm-nél kb. 175 kg/m2 

Kapható színek:	 •	szürke	 	 •	vörös
	 	 •	antracit	 	 •	barna
	 	 •	sárga	 	 •	zöld

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 4 db
20x30 cm-es nagytégla 13 db

11.

8. 9.7.

12.10.

13.

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 10 db
20x30 cm-es nagytégla 10 db

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 8,5 db
20x30 cm-es nagytégla 11 db
Szegélyzárás/fm:
10x20 cm-es tégla kb. 3 db

14. 15.

Térkőszükséglet kb. 0,92 m2:
20x20 cm-es kocka 4 db 
kezdőkő 16 db

Térkőszükséglet 1,1 m2:
10x10 cm-es kiskocka 4 db
10x20 cm-es tégla 6 db
20x20 cm-es kocka 10 db
30x30 cm-es nagykocka 6 db

Térkőszükséglet 1 m2:
10x20 cm-es tégla kb. 50 db

Térkőszükséglet kb. 1 m2:
10x10 cm-es kiskocka 2 db 
10x20 cm-es tégla 14 db 
20x20 cm-es kocka 7 db 
20x30 cm-es nagytégla 5db 
30x30 cm-es nagykocka 2db 
Szegélyzárás/fm: kezdőkő 3,5 db

Térkőszükséglet kb. 0,58 m2:
10x20 cm-es tégla 6 db
20x20 cm-es kocka 2 db
kezdőkő 8 db

Térkőszükséglet 1 m2:
20x30 cm-es nagytégla 17 db
szegély:
10x10 cm-es tégla kb. 9 db/fm

60

Óriáshasáb
db/m2: 8,33

TraPÉZ
db/m2: 33,4
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Prága

Térkőszükséglet kb. 1,08 m2:
11,2x11,2 cm-es kocka 18 db
11,2x17,0 cm-es tégla 36 db

Térkőszükséglet kb. 0,97 m2:
11,2x17,0 cm-es tégla 52,5 db

Térkőszükséglet kb. 1 m2:
11,2x11,2 cm-es kocka 32 db
11,2x17,0 cm-es tégla 33,5 db

1. 2.

4.
Térkőszükséglet kb. 0,97 m2:
11,2x17,0 cm-es tégla 52,5 db

3.

db/m2: 122 db/m2: 87

Előnyei / Miért javasoljuk?
Természetes, egyedi megjelenés. A lekerekített szélek és pere-
mek klasszikus hatást eredményeznek.

Íves felületek kialakításához különösen ajánljuk. A körív soronként 
kapható, mely tartalmaz 6 db kiskörívet és 55 db nagykörívet.

Vastagság: 8 cm, Súly: kb. 175 kg/m2

Kapható színek: •	szürke
	 	 •	vörös
	 	 •	antracit
	 	 •	barna
	 	 •	sárga

Prága kör alakú fektetés

A kör centruma egy normálkő

”A” kör felépítése
”A” kör felépítése egy központi
normálkőtől történik, kifelé vezetve

1. sz. kör R=15,5 cm

4. sz. kör R=50 cm

5. sz. kör R=61,5 cm

6. sz. kör R=73 cm
7. sz. kör R=84,5 cm

2. sz. kör 
R=27 cm

3. sz. kör 
R=38,5 cm

A 7. sz. körtől csak normálköveket használnak. A 10. sz. körtől  téglák használata is megengedett. A számítási példák mindig 
csak egy körülbelüli igényt ábrázolhatnak, mivel pl. a fugatávolságot csak megközelítőleg lehet figyelembe venni.

 Sor Rádiusz Kiskörív Nagykörív Kocka

  0 cm 0 db 0 db 1 db
 1. 15 cm 8 db 0 db 0 db
 2. 27 cm 0 db 14 db 0 db
 3. 38 cm 0 db 21 db 0 db
 4. 50 cm 0 db 13 db 13 db
 5. 61 cm 0 db 16 db 16 db
 6. 72 cm 0 db 20 db 20 db
 7. 83,5 cm 0 db 0 db 43 db
 8. 95 cm 0 db 0 db 49 db
 9. 106 cm 0 db 0 db 55 db
 10. 117 cm 0 db 0 db 61 db
 11. 128 cm 0 db 0 db 67 db
 12. 139 cm 0 db 0 db 74 db
 13. 150 cm 0 db 0 db 80 db
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Róma

Térkőszükséglet 0,95 m2:
11,8x11,8 cm-es kocka 28 db
11,8x17,8 cm-es tégla 29 db
Szegély:
5,8x11,8 cm-es kistégla kb. 3 db/fm

Térkőszükséglet 1,02 m2:
5,8x11,8 cm-es kistégla 23 db
11,8x11,8 cm-es kocka 20 db
11,8x17,8 cm-es tégla 27 db

Térkőszükséglet 0,95 m2:
11,8x17,8 cm-es tégla 45 db

Térkőszükséglet 1 m2:
11,8x17,8 cm-es tégla 47 db

1. 2.

3. 4.

Előnyei / Miért javasoljuk?
Ideális körök és ívek kirakásához. Sokszínű forma alkotás. 
Klasszikus, időtlen, szép. A körívek soronként kaphatóak. 
Melyek tartalmaznak 5 db kiskörívet és 55 db nagykörívet
(1 sor kb 0,65m2).

Vastagság: 6 cm, Súly: kb. 135 kg/m2

Kapható színek: •	szürke
	 	 •	vörös
	 	 •	antracit
	 	 •	barna
	 	 •	homok
	 	 •	sárga

Térkőszükséglet 1,07 m2:
11,8x11,8 cm-es kocka 25,5 db
11,8x17,8 cm-es tégla 34 db

Térkőszükséglet 1 m2:
11,8x11,8 cm-es kocka 28 db
11,8x17,8 cm-es tégla 28 db

8.

Térkőszükséglet 0,66 m2:
5,8x11,8 cm-es kistégla 49 db
11,8x11,8 cm-es kocka 24 db

9. 10.

Térkőszükséglet 1,2 m2:
11,8x11,8 cm-es kocka 27 db
17,8x11,8 cm-es tégla 39 db

Térkőszükséglet 1,07 m2:
11,8x11,8 cm-es kocka 38 db
17,8x11,8 cm-es tégla 26 db

5.

Térkőszükséglet 1,07 m2:
5,8x11,8 cm-es kistégla 22 db
11,8x11,8 cm-es kocka 27 db
17,8x11,8 cm-es tégla 26 db

6.

7.
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FrankfurtRóma kör alakú fektetés

Előnyei / Miért javasoljuk?
Kapcsolódó kő. Sok helyen bevált, univerzálisan fel-használható. 
Peremmel és perem nélkül, széles színválasztékban és kétféle 
vastagságban kapható.

Vastagság: 6 és 8 cm, 
Súly:  6 cm-nél kb. 130 kg/m2 

8 cm-nél kb. 175 kg/m2

Kapható színek:	 •	szürke	 	
	 	 •	vörös
	 	 •	antracit
	 	 •	sárga

Térkőszükséglet 1 m2:
normálkő 39 db

Térkőszükséglet 1 m2:
normálkő 39 db

Térkőszükséglet 1 m2:
normálkő 39 db

Térkőszükséglet 1 m2:
normálkő 39 db

1. 2.

3. 4.

”A” kör felépítése
”A” kör felépítése egy központi
normálkőtől történik, kifelé vezetve

A kör centruma egy normálkő

1. sz. kör R=19 cm

2. sz. kör 
R=33 cm

3. sz. kör 
R=46 cm

4. sz. kör R=59 cm

5. sz. kör R=72 cm

6. sz. kör R=85 cm

7. sz. kör R=97 cm

 Sor Rádiusz Kiskörív Nagykörív Kocka

  0 cm 0 db 0 db 1 db
 1. 19 cm 8 db 0 db 0 db
 2. 33 cm 0 db 16 db 0 db
 3. 46 cm 0 db 24 db 0 db
 4. 59 cm 0 db 15 db 15 db
 5. 72 cm 0 db 19 db 19 db
 6. 85 cm 0 db 23 db 23 db
 7. 97 cm 0 db 0 db 46 db
 8. 110 cm 0 db 0 db 53 db
 9. 122 cm 0 db 0 db 58 db
 10. 134 cm 0 db 0 db 65 db
 11. 147 cm 0 db 0 db 73 db
 12. 159 cm 0 db 0 db 83 db
 13. 171 cm 0 db 0 db 92 db

A 7. sz. körtõl csak normálköveket használnak. A 10. sz. körtõl téglák használata is megengedett. A számítási példák min-
dig csak egy körülbelüli igényt ábrázolhatnak, mivel pl. a fugatávolságot csak megközelítõleg lehet figyelembe venni.
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Bázel

Előnyei / Miért javasoljuk?
A Bázel mixkő egyszerűen fektethető, rejtett távtartókkal csat-
lakozik. Felületén a finom hullámok egyedi, elegáns 
megjelenésűvé teszik a követ, a hamisítatlan mediterrán han-
gulat megőrzése mellett.

A MIXKŐ soronként kapható (1 sor 0,72 m2)a kapható
Méretek:  2 db 18x30, 4 db 30x30, 2 db 24x30, 1 db 40x30

Vastagság: 8 cm, Súly: 175 kg/m2

Kapható színek: •	szürke
	 	 •	agyag
	 	 •	antracit
  

Dublin rácskő

Dublin Öko

Kis és nagy fugatávolsággal is rakható. 

Előnyei / Miért javasoljuk?
Kitűnő elszivárogtatképességgel bír.

Vastagság: 8 cm, Súly: kb. 145 kg/m2

Kapható szín:   •	szürke
               •	vörös
																															•	antracit

Nemcsak vízszintes felületre  
al kal mas, hanem kerítéselem-
ként és vízelvezető árkokba is.

Előnyei / Miért javasoljuk?
A zöldfelületet rögzitő rácskő nagy 
vízáteresztő képességű.
Vastagság: 10 cm, Súly: kb. 134 kg/m2

Kapható szín:  •	szürke
Kopóréteges termék.

DUBLIN ÖKO
db/m2: 25

RÁCSKŐ
6,25 db/m2
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Rotterdam

Előnyei / Miért javasoljuk?
A legerősebben kapcsolódó kő. A 10 cm vastag kő megfelel a 
legnagyobb terhelési követelményeknek. 6 illetve 8 cm-es vas-
tagságban zökkenőmentes kivitelben is kapható.

Vastagság: 6, 8, 10 cm
Súly: 
 6 cm-nél kb. 128 kg/m2 

8 cm-nél kb. 173 kg/m2 
10 cm-nél kb. 218 kg/m2

Kapható színek:
•	szürke
•	vörös
•	antracit

ROTTERDAM ÖKO
Előnyei / Miért javasoljuk?
Fugakialakítása elősegíti a felületre érkező nagy mennyiségű 
csapadékvíz elszivárogtatását.

Vastagság: 8 cm
Súly:  kb. 159 kg/m2

Kapható színek:
•	szürke
•	vörös

14

db/fm: 7 

Athén natúr és márványmosott

Előnyei / Miért javasoljuk?
A  márványmosott felületű térkövekből 3 dimenziós térhatás 
alakítható ki. Terhelését tekintve a 7 cm-es kő alkalmas a gyalo-
gos- és gépkocsiforgalom lebonyolításá ra is.

Vastagság: 7 cm, Súly: kb. 156 kg/m2

Kapható színek:	-	Natúr						•	szürke
	 	 	 •	antracit
  - Márványmosott
	 	 	 •	szürke
	 	 	 •	antracit
	 	 	 •	fehér

Térkőszükséglet kb. 1,13 m2:
20x20 cm-es normálkő 33 db 

Térkőszükséglet kb. 1,26 m2:
20x20 cm-es normálkő 36 db 

*Térkőszükséglet kb. 1,25 m2:
20x20 cm-es normálkő 36 db 

Térkőszükséglet kb. 1,04 m2:
20x20 cm-es normálkő 30 db 

Térkőszükséglet kb. 1,24 m2:
20x20 cm-es normálkő 36 db 

Térkőszükséglet kb. 1,04 m2:
20x20 cm-es normálkő 30 db 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

* 3 színű márványmosott felületű térkőből alakítható ki.
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Térkőszükséglet 1,03 m2:
7x14 cm-es kistégla 8 db
14x14 cm-es kocka 6 db
14x21 cm-es tégla 19 db
21x28 cm-es nagytégla 4 db

Térkőszükséglet 1 m2:
14x14 cm-es kocka 49 db
Szegély:
14x21 cm-es tégla kb. 4 db/fm

Térkőszükséglet 1 m2: 
7x14 cm-es kistégla 15,9 db
14x14 cm-es kocka 9 db
14x21 cm-es tégla 13,6 db
21x28 cm-es nagytégla 4,5 db

Térkőszükséglet 1,07 m2:
14x21 cm-es tégla 35 db

Térkőszükséglet 1 m2: 
7x14 cm-es kistégla 12 db
14x14 cm-es kocka 20 db
14x21 cm-es tégla 16 db

Térkőszükséglet 1,3 m2:
14x14 cm-es kocka 16 db
14x21 cm-es tégla 32 db

7. 9.

10. 12.

13.

Térkőszükséglet 1 m2:
14x21 cm-es tégla 34 db

Térkőszükséglet 0,96 m2:
14x14 cm-es kocka 12 db
14x21 cm-es tégla 24 db

Térkőszükséglet 1 m2:
14x14 cm-es kocka 18 db
14x21 cm-es tégla 22 db

8.

11.

14. 15.

Aquincum

Előnyei / Miért javasoljuk?
Letördelt éleinek köszönhetően könnyen fektethető. A pon-
tosság nem követelmény. Egyszerű fektetési mintát alkalmazva 
is szép, rusztikus, nosztalgikus hatást érhetünk el, felidézve az 
ókorra jellemző vonásokat.

Vastagság: 7 cm, Súly: 159 kg/m2

AqUINCUM BLOKK
40x20x15 cm, Súly: 1680 kg/raklap 
Kapható színek: •	szürke
	 	 •	homok
	 	 •	barna

Térkőszükséglet 1,2 m2:
14x14 cm-es kocka 24 db
14x21 cm-es tégla 24 db

Térkőszükséglet 1,32 m2:
14x14 cm-es kocka 23 db
14x21 cm-es tégla 28 db

Térkőszükséglet 1,44 m2:
14x14 cm-es kocka 30 db
14x21 cm-es tégla 28 db

Térkőszükséglet 1,06 m2:
7x14 cm-es kistégla 25,5 db
14x14 cm-es kocka 15 db
14x21 cm-es tégla 16,5 db

Térkőszükséglet 1,02 m2:
7x14 cm-es kistégla 2 db
14x14 cm-es kocka 11 db
14x21 cm-es tégla 15 db
21x28 cm-es nagytégla 6 db

1. 2. 3.

Térkőszükséglet 1,44 m2:
14x14 cm-es kocka 36 db
14x21 cm-es tégla 24 db

6.4. 5.
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Budapest

Előnyei / Miért javasoljuk?
Rusztikus és természetes hatású. Megtévesztésig hasonlít a 
természetes kőhöz. Fektetése egyszerűbb, könnyebb a változó 
vastagságú terméskövekkel szemben. Valamennyi 
térkőcsaláddal összeépíthető. 

Vastagság: 8 cm, Súly: kb. 170 kg/m2

Kapható színek: •	gránit
	 	 •	bazalt

A formája nem szabályos négyzet.  
A 4 db kő a kalkuláció alapja, melyek 15x15-ös 
raszterbe férnek bele.

1. 2.

3.

Arrabona antik

Előnyei / Miért javasoljuk?
A kövek egyedi koptatással és csorbítással készülnek. Ennek 
köszönhetően lerakása nem szigorúan kötött, a szabályos fek-
tetési minta nem követelmény. Nosztalgikus, rusztikus hatást 
nyújt. A szürke, antracit és agyag színekben kapható kövek 
kiválóan alkal masak antik hatású felületek kialakítására.

Vastagság: 8 cm, Súly: kb. 178 kg/m2

Kapható színek: •	szürke
	 	 •	antracit
	 	 •	agyag

Térkőszükséglet kb. 0,99 m2:
16x16 cm-es kocka 15 db 
16x24 cm-es tégla 16 db

Térkőszükséglet kb. 0,92 m2:
16x16 cm-es kocka 15 db
16x24 cm-es tégla 14 db

Térkőszükséglet  kb. 0,92 m2:
16x16 cm-es kocka 9 db
16x24 cm-es tégla 18 db

Térkőszükséglet kb. 0,92 m2:
16x16 cm-es kocka 15 db
16x24 cm-es tégla 14 db

4.

1. 2.

3.
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Párizs sétány

Előnyei / Miért javasoljuk?
A sétány felületét alkotó apró „folyami” kavicsos réteg a kőnek 
patinás külsőt kölcsönöz. Műemlékek környezetében, 
sétálóutcákhoz, klasszikus terekhez rendkívül jól illeszkedik. 
Dekoratív, visszafogott, ám tiszteletet parancsoló külsejével 
meghatározza az adott városrész hangulatát. Széles méret-
választék, kétféle terhelhetőség.

Vastagság: 6 és 8 cm, Súly: kb. 175 kg/m2

Kapható színek:	 •	fehér	 	 •	antracit
	 	 •	agyag	 	 •	barna
	 	 •	sárga	 	 •	homok

Speciális mosott felületű kő.

Térkőszükséglet 1 m2:
10x20 cm-es kocka 12 db
20x20 cm-es nagytégla 9 db
20x30 cm-es nagytégla 8 db

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 7 db 
20x30 cm-es nagytégla 12 db 
Szegélyzárás/fm: 
10x20 cm-es tégla kb. 4 db 
20x20 cm-es kocka kb. 2 db

Térkőszükséglet 1 m2:
10x10 cm-es kiskocka 10 db
30x30 cm-es kocka 10 db

1. 2. 3.

Térkőszükséglet 1 m2:
10x20 cm-es tégla 10 db
20x20 cm-es kocka 8 db
20x30-as nagytégla 9 db

Térkőszükséglet 1 m2:
10x10 cm-es kocka 6 db 
10x20 cm-es nagytégla 6 db 
20x20 cm-es kocka 6 db 
20x30 cm-es nagytégla 5 db
30x30 cm-es kocka 4 db

Térkőszükséglet 0,9 m2:
10x10 cm-es kocka 4 db 
10x20 cm-es nagytégla 6 db 
20x20 cm-es kocka 10 db 
30x30 cm-es kocka 6 db

4. 5. 6.

Párizs korzó

Előnyei / Miért javasoljuk?
A korzó felületét alkotó tört márvány a kőnek patinás külsőt 
kölcsönöz. Műemlékek környezetében, klasszikus terekhez jól 
illeszkedik. Elegánsan csillogó felülete nemesebbé varázsolja az 
adott városrész hangulatát. Széles méretválaszték és nagy 
teherbírás jellemzi.

Vastagság: 8 cm, Súly: kb. 175 kg/m2

Kapható színek:	 •	fehér	 	 	 	
	 	 •	antracit
	 	 •	zöld

Speciális mosott felületű kő.

1. 2.

5.

3.

6.
4.

4.

60

Óriáshasáb
db/m2: 8,33

Térkőszükséglet 1 m2:
10x20 cm-es kocka 12 db
20x20 cm-es nagytégla 9 db
20x30 cm-es nagytégla 8 db

Térkőszükséglet 1 m2:
20x20 cm-es kocka 8,5 db
20x30 cm-es nagytégla 11 db

Térkőszükséglet kb. 0,92 m2:
20x20 cm-es kocka 4 db 
kezdőkő 16 db

Térkőszükséglet kb. 0,58 m2:
10x20 cm-es tégla 6 db
20x20 cm-es kocka 2 db
kezdőkő 8 db

Térkőszükséglet 1 m2:
20x30 cm-es nagytégla 17 db
szegély:
10x10 cm-es tégla kb. 9 db/fm

Térkőszükséglet kb. 1 m2:
10x10 cm-es kiskocka 2 db 
10x20 cm-es tégla 14 db 
20x20 cm-es kocka 7 db 
20x30 cm-es nagytégla 5db 
30x30 cm-es nagykocka 2db 
Szegélyzárás/fm: kezdőkő 3,5 db

30x30 cm db/m2: 11,11
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Bologna

Előnyei / Miért javasoljuk?
Stabilan kapcsolódó elemeinek és kialakításának köszönhetően 
kifejezetten tartós és teherbíró. A változatos összhatás elérése 
érdekében feltétlenül több raklapból válogatva érdemes dol-
gozni. Elsősorban mediterrán stílusú házakhoz, épületekhez 
ajánljuk. 
A VARIO soronként kapható (1 sor 0,72 m2)a kapható
Méretek:  2 db 18x30, 4 db 30x30, 2 db 24x30, 1 db 40x30

Vastagság: 8 cm, Súly: 175 kg/m2

Kapható színek: •	andezit
	 	 •	borostyán

Toledó

1. 2.

3.

Előnyei / Miért javasoljuk?
 Egyik kő sem olyan mint a másik, így a Toledo kövek azokhoz 
szólnak, akik a megjelenés változatosságát keresik a minőség 
állandósága mellett. A változatos összhatás elérése érdekében 
feltétlenül több raklapból válogatva érdemes dolgozni. 

Súly:  6 cm-nél kb. 133 kg/m2,  

Kapható színek:	 • korall     
	 	 •	topáz	 	
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KK Járólap sétány mosott

Előnyei / Miért javasoljuk?
Elsősorban teraszok, balkonok, ház körüli területek és 
kötött magasságú helyek burkolására ajánljuk őket. Minden 
olyan felületre kiválóak, amelyet gyalogosok és kerék-
párosok használnak, ugyanakkor nem kell számolni 
járműforgalommal.

Vastagság: 4,5 cm, Súly: kb. 100 kg/m2

Kapható sima felületű színek: •	szürke
	 	 	 	 •	vörös
	 	 	 	 •	barna
Kapható mosott felületű színek: • fehér
	 	 	 	 •	homok
	 	 	 	 •	sárga
	 	 	 	 •	zöld

KK JÁRÓLAP
kg/db: kb. 13 db/m2: 8

Térkőszükséglet 
kb. 1,1 m2: 35x35 cm kb. 9 db

Térkőszükséglet  
kb. 1,1 m2: 35x35 cm kb. 9 db

Térkőszükséglet 
kb. 1,1 m2: 35x35 cm kb. 5 db 
(sötét szín) 
35x35 cm kb. 4 db világos szín) 

Térkőszükséglet  
kb. 1,1 m2: 35x35 cm kb. 5 db
(sötét szín)
35x35 cm kb. 4 db (világos szín) 

1. 2.

3. 4.

London antik

Előnyei / Miért javasoljuk?
A kő elemek letöredezett élei, formája egyfajta időutazásra 
csábítanak, általa felidézhető az antik téglaburkolatok hatása.

Súly:  5 cm-nél kb. 110 kg/m2,  

Kapható színek:	 • beige  

8.

Térkőszükséglet 1 m2:
10x20 cm-es tégla kb. 50 db
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Útszegély család

KIEMELT KOPÓRÉTEGES ÚTSZEGÉLY

ÚTSZEGÉLY
kg/db: 74
db/fm: 1

ÚTSZEGÉLY
kg/db: 19,5
db/fm: 4

SAROKELEMEK
Nemcsak a dekoratív megjelenést 
szolgálják, de velük a sarkok kiépí-
tése egyszerűbbé, gyorsabbá válik.

ÚTSZEGÉLY
kg/db: 46
db/fm: 1

SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLY (15x20x40)
kg/db: 27
db/fm: 2,5
20x40-es oldalán található a kopóréteg

SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLY (20x15x40)
kg/db: 27
db/fm: 2,5
15x40-es oldalán található a kopóréteg

”K” SZEGÉLY
kg/db: 18,5
db/fm: 3,3
kopóréteg nélküli termék

Kerti szegély/Paliszádszegély

KERTI SZEGÉLY

Kapható színek: •	szürke
	 	 •	vörös
	 	 •	antracit
	 	 •	barna
	 	 •	homok
	 	 •	sárga

PALISZÁDSZEGÉLY

Kapható színek: •	szürke
	 	 •	vörös
	 	 •	antracit
	 	 •	barna
	 	 •	homok
	 	 •	sárga

KERTI SZEGÉLY
kg/db: 28 (25 cm magas)
kg/db: 21 (20 cm magas)
db/fm: 1

KERTI SZEGÉLY
kg/db: 20
db/fm: 2
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Lisszabon bor-dás kosár

Előnyei / Miért javasoljuk?
A BOR-DÁS kosár biztos támaszt jelent a omladozó rézsük megtá-
masztásában. Az egymásra helyezett elemek alkotta sor tetején, a 
lépcsőzetes kialakításnál pedig a szintek tetején az üregbe ültetett 
virágok, zöld növények vidám, harmonikus külsőt kölcsönöznek a 
betonfalnak. Oldalára fektetve 11 palack bor tárolására alkalmas. 
Borospincék elengedhetetlen tartozéka.

Mérete: 45x30x30 cm
Súly: kb. 1264 kg/raklap

Kapható színek: •	kristály
	 	 •	avar
	 	 •	homok

1.

3.

2.

4. 5.

Lisszabon támfal

Előnyei / Miért javasoljuk?
Alkalmas természetes kőfalakhoz hasonló felületű támfal létre-
hozásához. Kötőanyag nélkül 70 cm-ig rakható. 70 cm feletti 
építéshez fagyálló csemperagasztót használatát javasoljuk. 
Elemei szárazon, hornyokkal kapcsolódnak. Ívek kialakítására 
is alkalmas. Könnyen, gyorsan rakható.

Vastagság: 10 cm
Súly: kb. 1020 kg/raklap

Kapható színek:	 •	kristály	 	 	
	 	 •	avar
	 	 •	homok

Anyagszükséglet soronként: 4 db/fm
súly: 9 kg/db

Anyagszükséglet soronként: 5 db/fm
súly: 9 kg/db

50 db/m2 50 db/m2


