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A lesarkított élek alkalmazásával kiküszöbölhetők 
a használat közben kialakuló élcsorbulások.

Az elemek méretpontosak. A kialakított burkolat 
utólag, a felületi hatás megváltoztatása nélkül bár-
mikor bővíthető.

Az anyagában színezett elemek színtartóak, hosszú 
élettartamúak.

A beton térburkolatok könnyen tisztíthatók.

A térburkoló kövek közötti fugákon keresztül a csa-
padékvíz a talajba távozhat, így a talaj vízháztartásá-
nak utánpótlását biztosítja.

Az egymással szorosan illeszkedő, kis fugaszéles-
séggel készült térburkoló kőből készült burkolatok 
kerékzaja lényegesen kisebb, mint más hasonló 
burkolatoké. A lesarkított él nélküli elemek felhasz-
nálásával készült úgynevezett zökkenőmentes 
térburkolatok esetében ez a kedvező hatás tovább 
fokozható.

Lerakás után azonnal terhelhető.

Beton, a természetes alapanyag
A beton alapanyag meghatározza termékeink tulajdonságait. 
Termékeink alapanyaga, a beton több egy szürke tömegnél. 
A felső ~1 cm vastagságú kopórétege minden külső hatással 
szemben ellenállóvá teszi a a térburkoló elemeket. Természetes 
anyagokat adalékként felhasználva különböző színű, míg a leg-
modernebb megmunkálási technikák segítségével nemes vagy 
rusztikus megjelenése is lehet. Mosással a nyers kőzet csillogása, 
szemcseszórással a finom struktúrája, antikolással a természetes 
szabálytalansága kerül előtérbe. 

Színek
A beton természetes anyag, mely a felhasznált fő nyersanyagok 
(cement, víz, kőzúzalék) természetes tulajdonságainak következ-
tében a folyamatos minőség-ellenőrzés ellenére, azonos gyártási 
széria esetén is mutathat árnyalati színeltéréseket. A kész burkola-
tot érő időjárási, valamint a rendeltetésszerű használat következ-
tében fellépő mechanikai hatások következtében ezek az árnyalati 
eltérések nagymértékben enyhülnek, kiegyenlítődnek. A használat 
során előforduló rendkívüli szennyeződések (növények levelei, 
termései, vörösbor, ételek) szintén utólagos foltosodást idéznek 
elő. Ezek egy része a burkolat impregnálásával megelőzhető, vagy 
a kereskedelemben elérhető tisztítószerekkel takarítható. A hazai 
kemény ivóvizek, illetve a fúrt kutak talajvizei ásványi anyagot tar-
talmaznak. Növények locsolásakor a burkolatra kerülő ilyen jellegű 
vizek szintén színeltérést, elszürkülést okozhatnak!

 ▪ Kopóréteg: ez adja a térkő esztétikáját, gátolja a nedvesség 
kőbe való beszivárgását.
 ▪ Beton hordozóréteg: ez veszi fel a függőleges erőket.

Az elemek felületi kopórétege dolomitból vagy kvarchomokból 
készülhet.

Mészkivirágzás
A térkő felületén jelentkező mészkivirágzások a beton fiatal 
korára jellemzőek, okozói az időjárási hatások. Ez a tulajdonság 
technikailag kivédhetetlen, de szabadon lévő burkolatok eseté-
ben az idő múlásával a felületi foltosodás eltűnik. Termékeinkre 
a vonatkozó európai uniós szabványok (EN 1338, EN 1339, 
 EN 1340) előírásai az irányadók. 
 

A LEIER TÉRBURKOLÓ, KERTÉPÍTŐ RENDSZERRŐL

kopóréteg speciális anyaga
(pl. márvány gránit, kvarc)

tört kavics

A Leier térburkoló kövek felhasználásával készült burkolatok számos előnnyel rendelkeznek:
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Termékkínálat
A beton térkövek formája, színe és felületi kialakítása gazdag 
tárházzal rendelkezik, használatuk esztétikus, gazdaságos, tartós 
és környezetbarát megoldást tesz lehetővé. A térburkoló kövek 
jellemzően 6, 8, illetve 10 cm vastagságban készülnek, klasszi-
kus, illetve nemesített, felületkezeléssel megmunkált kivitelben.
Alak szerint léteznek négyzetes, négyszögű, hatszögű, sokszögű, 
egyenes, íves es szabálytalan oldalú, kapcsolodó, kötőhatású, 
illetve nem kapcsolódó, kötőhatás nélküli térburkoló kövek.

Kaiserstein és klasszikus natúr felületű termékek
Egy nemesítési eljárás nélkül készülő nyers betonfelület kiemeli 
a burkolólap vagy térkő sima és elegáns karakterét. A korsze-
rű vonalvezetés, egy szigorúan architektonikus formavilág és 
az ápolásmentes sima felület jellemzi a burkolóanyagok ezen 
típusát. A klasszikus színek mellett a színmelírozási eljárás emel-
heti az egyes termékek megjelenési értékét.

Kaiserstein struktúrált felületű termékek
A struktúrált termékek, jellemzően térkövek és lapok színvilága 
és felületi megjelenése a természetes köveket idézi. A vertikális 
struktúrák felerősítik a felület fény-árnyék játékát, természetes-
nek láttatva a burkolatot.

Kaiserstein és klasszikus antikolt termékek
A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk 
igazi díszburkolatról. Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás 
az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy 
speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak meg-
felelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei 
véletlenszerűen csipkéződnek, sarkai 0,5-1,5 cm-es mértékben 
letöredeznek, felületükön csiszolódási nyomok jelennek meg, 
színük opálossá válik. Egyes esetekben ezt a patinás
megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás 
során minden egyes térkőnél egyedi, természetesen árnyalt szí-
nek jelennek meg. A koptatás, a kövek egymáshoz verődése aka-
ratlanul is letöri a kőéleket – így alakul ki a természetes, rusztikus 
megjelenés. A kellemes pasztell színek és az egyedien letört élek 
együttesen egy kellemes, komfortos burkoló- vagy falazókövet 
eredményeznek.
A műszaki és optikai ellenőrzés garantálja a Kaiserstein csúcsmi-
nőségű burkolótermékeket előállító Leier üzemekben a minő-
ségi színvonalat. Az így nemesített termékeink a végellenőrzési 
folyamatnál kézi válogatáson esnek át. A termékek csak és 
kizárólag ezen kézi válogatás után kerülhetnek automatikusan 
csomagolásra.

Kaiserstein és klasszikus finommosott termékek
A lapfelület finom kimosása a maga természetes, sarkosan tört 
vagy éppen kerekített formájában teszi láthatóvá a kopóréteg-
ben felhasznált nemeskőzeteket vagy gyöngykavicsot. Az ilyen 
eljárással nemesített lapok így markáns megjelenéssel bírnak. 
A finommosással történő felületnemesítést a termék felhasz-

náláskor várható terhelését messzemenőkig figyelembe véve, 
kizárólag lap- és kertdíszítő termékeknél alkalmazzuk.

Kaiserstein finomszórt termékek
Ezek a lapok és térkövek a felhasznált természetes anyagok és 
felület-megmunkálási eljárás révén nyerik el exkluzív megjele-
nésüket. A finomszórással finoman érdesedik a termék felülete. 
A felület apró acélgolyókkal történő kíméletes szórása nyerssé 
teszi a térkövet, a termék felületébe beágyazódott szemcséket 
elpattintva érvényre juttatja a kopóréteghez felhasznált termé-
szetes anyagok kisugárzását. Nem mellékes, hogy a szemcseszó-
rás által finoman struktúrálttá válik a termék felülete, s ez a fi-
nom struktúra burkolat esetében a csúszásmentességét és lé-
pésbiztonságát is garantálja mind száraz, mind nedves felületen, 
míg függőleges felületeknél (pl. kerítéskő) a felület fény-árnyék 
játéka bűvöli el a szemlélődőt. 

Kaiserstein csiszolt finomszórt termékek
A jellemzően lap termékek egyforma csiszolása megjelenésében 
érvényre juttatja a kopórétegben felhasznált nemeszúzalékokat. 
A csiszolás által láthatóvá válik a zúzalékszemcse belseje, majd 
egy, a megmunkálást befejező finomszórás, száraz és nedves 
felületen is garantálja a lapok csúszásmentességét és lépésbiz-
tosságát.
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NÚTFÉDERES TÉRKÖVEK – AMIKOR A FELNŐTTEK LEGÓZNAK
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az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszer-
termékeknél ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy 
meredek kaptatók is ideálisan ki alakíthatóak.

A nútféderes kültéri 
burkolatok praktikus-
sága kéz a kézben jár 
az esztétikummal. Mivel 
a távtartók a burkolókő 
keresztmetszetének felső 
7-8 mm-es részén már 
nem jelennek meg, azok 
a fugázott burkolatnál 
rejtve maradnak, hul-
lámtörő tulajdonságuk 
révén pedig megvédik 
a burkolatot a nagy-
nyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. A kézzel 
válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, 
a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfé-
lék és falevelek festékanyagjaival szemben, de a zsírok, olajok és 
a vörösbor sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük 
foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávo-
lítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott.

A cégcsoport az N+F 
térburkoló termékek 
széles skáláját kínálja 
vevői számára a legújabb 
trendeknek, igényeknek 
megfelelő színárnyala-
tokban, méretekben és 
textúrákban. Az Európai 
Megfelelőségi jelöléssel 
ellátott termékek fagy- és 
olvasztósóállók, csúszás-
mentesek, a speciális 
KAISER-Clean felületvé-
delem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. A nútféde-
res illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan és egysze-
rűen lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítsége 
nélkül is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károso-
dás nélkül újra felhasználható.

N+F rendszertérkő kínálatunk

 ▪ Forum 8 cm
 ▪ Forum lap 5 cm
 ▪ Mercato 6 cm
 ▪ Piazza 10x20x6 cm
 ▪ Piazza 10x20x8 cm
 ▪ Rollo 6 cm, zökkenőmentes
 ▪ Taverna 6 cm

Térkövezés pofonegyszerűen,  
gyorsan és pontosan

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet 
fel, hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. 
Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk 
ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier 
a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nútféderes 
kialakításának köszönhetően a mechanikai és esztétikai követel-
ményeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburko-
ló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez 
jelenti az időtállóság és értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében 
a Leier folyamatos fejlesztéseken dolgozik, amelynek eredménye-
ként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein 
termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz 
nútféderes kapcsolódási rendszerű „Palomino” térkövét. Az inno-
vatív, fésűs szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes 
vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű 
együtt dolgozása volt a hosszú élettartam érdekében.
Az elmúlt évek bíztató eredményei révén a Leier tavaly több 
termékénél is kifejlesztette az N+F távtartó elemeket, egyúttal 
az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába 
sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található 
besűrített, fésűs rendbe állított, lefelé szélesedő és fokozatosan 
vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefelé, 
egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beisza-
polással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti  azt.
A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően 
teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy 
a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésekor, kanyarodásakor 
érő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerül-
jenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával 
oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás 
útján is együttdolgozásra késztetik az egyes burkolóköveket, 
amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál egymásnak adnak 
át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál. 
Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Me-
redekebb térkövezés esetében gya kori gond, hogy vibráció miatt 
a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak 

Nútféderes térkövek tisztítása

NAGYNYOMÁSÚ 
MOSÓBERENDEZÉS

Nútféderes térkövek kapcsolódása
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Útépítési termékeink megfelelnek az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, 
MSZ EN 1340 sz. szabványokban rögzített előírásoknak. Termé-
keinkre rendeltetésszerű használat esetén Társaságunk a vonat-
kozó törvényi szabályozás szerinti kötelező alkalmassági időre 
garanciát vállal. Térburkoló termékeinkre vonatkozó használati 
előírásaink:

Anyagmozgatás a burkolaton
Ipari vagy egyéb közcélú burkolatok, illetve pályaszerkezetek 
tervezése a mindenkori, hatályos úttervezési szabványok szerint 
történik. A tervezetnél nagyobb volumenű terhelésre, tehát nem 
rendeltetésszerű használatra visszavezethető károsodások nem 
képezik minőségi kifogások alapját (ilyen jellegű terhelésnek mi-
nősül például nagy tömegű daru kitámasztó-talpának terhelése).
Fémtárgyaknak, mint például fém göngyölegnek, kéziszerszá-
moknak közvetlenül a burkolaton történő mozgatása felületi 
sérülést okozhat, ezért bármilyen anyagmozgatás esetén kérjük 
gumikerekes eszközök használatát.

Burkolatok karbantartása
Intenzíven terhelt burkolat esetén a felhasznált ágyazóréteg 
hajlamos a fugákból dinamikus terhelésre leürülő fugahomok 
elnyelésére. Ez a folyamat az ágyazóréteg hézagainak feltöltő-
déséig folyamatos lesz. Fenti problémák a burkolat folyamatos 
utángondozásával (besöprés) kivédhetőek. Szívóhatással is 
rendelkező úttisztító gépek használata után különösen fontos 
ez a karbantartás. A burkolatok konszolidációjával ez a jelenség 
megszűnik.

Téli karbantartás
A térburkolatok téli karbantartása az anyagmozgatáshoz hason-
lóan fa vagy műanyag élvédelemmel ellátott szerszámmal vagy 
géppel történhet. A burkolat jég- és csúszásmentesítése csak a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, környezetbarát, 
beton felületeknél alkalmazható szerrel lehetséges.

Tisztítás
A szennyezett burkolatot nagy teljesítményű takarítógépek 
segítségével könnyedén és gyorsan lehet tisztítani úgy, hogy a 
burkolatokról a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatók, s így 
az eredetihez közeli állapot visszaállító. Több cég található az 
országban kifejezetten erre szakosodott gépparkkal felszerelve.
A piacon számos tisztítószer is kapható, mely az erősen szeny-
nyezett beton burkolatok felületeinek tisztítására alkalmasak. 
Fontosnak megjegyezni, hogy a beton savra érzékeny, ezért csak 
lúgos kémhatású szerek alkalmazása javasolt. Vegyszerek alkal-
mazása esetén a környezetvédelemre fokozott figyelmet kell 
fordítani, a komponensek biológiai lebomlása során, a kezelési 
és felhasználási előírások betartása mellett, környezetkárosító 
hatás nem léphet fel.
Az erősen igénybevett beton térkő felület tisztítás után, a keres-
kedelmi forgalomban kapható, különböző, speciális védelmet 
nyújtó, neutrális térkő impregnáló szerrel kezelhető. 
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 ▪ Esztétikusabb, változatosabb, a környezet stílusához, hangula-
tához illeszthető megjelenést biztosít, ahol a burkolat kialakítá-
sának csak a tervezői fantázia szab határt.
 ▪ A térkő burkolat hosszú távon a legjobban megtérülő befek-
tetés. Az időjárás-állóság és az újrafelhasználhatóság miatt 
gazdaságosabb. 
 ▪ Ha a burkolatot fel kell bontani (csatornázás, gázvezeték, víz-
vezeték, telefonkábel, kábeltévé vezeték, földalatti villanyveze-
ték fektetés stb. miatt), úgy a kövek egyszerűen, zajmentesen 
felszedhetők és károsodás nélkül újra beépíthetők. A bontott 
anyagot nem kell megsemmisíteni vagy elszállítani. 
 ▪ Az aszfalt burkolat felbontása esetén csak új anyag felhaszná-
lásával javítható (ami általában nem egyezik meg az eredeti 
anyagminőséggel). A javítás nyoma – különösen eltérő techno-
lógia esetén – megmarad és a burkolat könnyebben szenved 
további károkat. 

 ▪ Tartósabb, mert kopásálló, fagyálló és az üzemanyagoknak is 
ellenáll.
 ▪ Kellemesebb környezetet teremt, mert a hő (erős napsütés) ha-
tásának károsodás nélkül ellenáll, és kevésbé melegszik fel, mint 
az aszfalt, így segít a helyi mikroklíma optimalizálásában.
 ▪ Környezetbarát, mert csak természetes anyagokból áll. Fugá-
in keresztül gyorsan elvezeti a csapadékot, ami nem terheli 
a csatornahálózatot, nincs tócsaképződés és gyorsan felszárad. 
Szellőzik és nedvesebb marad a talaj, így a növényzet számára 
is optimális életfeltételeket biztosít. 

A felhasználói és közútkezelői vélemények alapján a térkő burko-
lat a legjobb megoldás közterek, járdák, parkolók és közforgalmú 
utak kialakítására.

A TÉRKŐ BURKOLAT JOBB MEGOLDÁS AZ ASZFALTNÁL!*
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*Gyorsforgalmú utak és országutak kivételével a térkő burkolat minden egyéb felület esetében jobb megoldás az aszfaltnál.
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A TÉRKŐ BURKOLAT JOBB MEGOLDÁS AZ ASZFALTNÁL!*

 ▪ Az aszfalt burkolat hőmérséklete délben akár 50 °C fölé is emel-
kedhet, ugyanakkor a térkő burkolat csak 25 °C-os!
 ▪ A térkő burkolat kellemesebb környezetet teremt.

 ▪ A térkő burkolat ellenállóbb. Az aszfalt hőségben vagy pont-
szerű terhelésnél károsodik. A térkő burkolat a hő hatásának 
minden károsodás nélkül ellenáll, arra érzéketlen.

A térkő burkolat és az aszfalt klimatikus viszonyainak összehasonlítása a nyári időszakban

Felbontott aszfalt – a bontás során elszállítandó hulladék keletkezik Javított aszfalt – a javítás nyoma megmarad, ami új hiba forrása

Felbontott térkő burkolat – a bontás során nem keletkezik 
hulladék 

Újrarakott térkő burkolat – minősége és esztétikai megjelenése 
változatlan
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CASTRUM natúr
Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek, valamint 
a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömöt visz 
az Ön kertjébe.
A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosz-
szúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba 
történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű 
egyedi burkolatban gyönyörködhet.
Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat sokrétű fel-
használási lehetőséggel.

gesztenye natúrfüstantracit natúrkagylóhéj natúrMarrone natúrriolitsárga natúr

Színminták

Méretválaszték

7 különböző méretben vegyesen, kőszélesség: 14 cm, vastagság:  5 cm, 8 cm.

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb.  

kg/m2
kb.  

kg/raklap
kb.  

db/m2 sor/raklap kb.  
m2/raklap

CASTRUM 5 cm,  
natúr vagy antik 5 Kőszélesség: 14 cm, 7 különböző 

hosszúságban vegyesen 115,0 1.515 - 12 13,00

CASTRUM 8 cm,  
natúr vagy antik 8 Kőszélesség: 14 cm, 7 különböző 

hosszúságban vegyesen 180,0 1.580 - 8 8,70
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CASTRUM antik
Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek, valamint 
a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömöt visz 
az Ön kertjébe.
A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosz-
szúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba 
történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű 
egyedi burkolatban gyönyörködhet.
Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat sokrétű fel-
használási lehetőséggel.

gesztenye antikfüstantracit antikkagylóhéj antikMarrone antikriolitsárga antik

Színminták

Méretválaszték

7 különböző méretben vegyesen, kőszélesség: 14 cm, vastagság:  5 cm, 8 cm.

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb.  

kg/m2
kb.  

kg/raklap
kb.  

db/m2 sor/raklap kb.  
m2/raklap

kb.  
m2/raklap

CASTRUM 5 cm,  
natúr vagy antik 5

Kőszélesség: 
14 cm, 7 

különböző 
hosszúságban 

vegyesen

115,0 1.515 - 12 13,00 13,00

CASTRUM 8 cm,  
natúr vagy antik 8

Kőszélesség: 
14 cm, 7 

különböző 
hosszúságban 

vegyesen

180,0 1.580 - 8 8,70 8,70
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb.  

kg/m2
kb.  

kg/raklap
kb.  

db/m2 sor/raklap kb.  
m2/raklap

kb.  
m2/raklap

CASTRUM 5 cm,  
natúr vagy antik 5

Kőszélesség: 
14 cm, 7 

különböző 
hosszúságban 

vegyesen

115,0 1.515 - 12 13,00 13,00

CASTRUM 8 cm,  
natúr vagy antik 8

Kőszélesség: 
14 cm, 7 

különböző 
hosszúságban 

vegyesen

180,0 1.580 - 8 8,70 8,70
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FORUM
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 illeszt-
hető bármely építészeti stílushoz.

riolitsárgafüstantracitkagylóhéj

Színminták

Méretválaszték

60 x 20 cm 40 x 40 cm 40 x 20 cm 20 x 20 cm

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

FORUM 20 × 20 × 8 * 8 20 × 20 180,0 1.730 25,0 8 9,6

FORUM 40 × 20 × 8 * 8 40 × 20 180,0 1.730 12,5 8 9,6

FORUM 60 × 20 × 8 * 8 60 × 20 180,0 1.730 8,3 8 9,6

FORUM 40 × 40 × 8 * 8 40 × 40 180,0 1.390 6,2 8 7,7

*Gyártása csak egyedi rendelés esetén történik.
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

FORUM 20 × 20 × 8 * 8 20 × 20 180,0 1.730 25,0 8 9,6

FORUM 40 × 20 × 8 * 8 40 × 20 180,0 1.730 12,5 8 9,6

FORUM 60 × 20 × 8 * 8 60 × 20 180,0 1.730 8,3 8 9,6

FORUM 40 × 40 × 8 * 8 40 × 40 180,0 1.390 6,2 8 7,7
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DOM
A térkő kopórétegéhez felhasznált különleges kvarchomok nem 
csak a burkolat finom, elegáns megjelenését, hanem a felület 
nagy kopási ellenállását is biztosítja.

Nagy terhelhetőségének köszönhetően gazdasági udvarok, üzleti 
funkciójú közterületek, felületek kialakításához is ideális termék.

Az ék formájú kő egy kisméretű, kónuszos kialakítású elem, mely 
megkönnyíti az íves alaprajzú, körmintájú felületek, vagy fasze-
gések kialakítását.

palaszürke téglavörös
csak 14x14cm méretben

Körív kialakításagyagszürke

Színminták

Méretválaszték

21 × 21 cm 14 × 21 cm 14 × 14 cm 7 × 7 cm

Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 m2/raklap

DOM natúr 8

14 × 14 180 1.695 51 9,9

14 × 21 180 1.695 34 9,9

21 × 21 180 1.820 23 10,6

DOM körkő natúr 8 7 × 7 180 180 200 0,96

DOM antik 8

14 × 14 180 1.085 51 6,3

14 × 21 180 1.020 34 5,9

21 × 21 180 920 23 5,3

DOM körkő antik 8 7 × 7 180 180 200 0,96



www.leier.eu 17

TÉ R BUR KOL ATOK ,  K E R TÉ PÍTÉS

KA
IS

ER
ST

EI
N

 T
ÉR

KÖ
VE

K



www.leier.eu18

TÉ R BUR KOL ATOK ,  K E R TÉ PÍTÉS

KAISERSTEIN TÉRKÖVEK

KA
IS

ER
ST

EI
N

 T
ÉR

KÖ
VE

K

TEATRUM
A TEATRUM térkő finomszórt felülete visszafogott, időtlen ele-
ganciát sugároz.

Megjelenésében fontos a tiszta vonalak, szigorú formák, finom 
fugák alkotta összhang.

Finom megmunkálása kellemes járásérzetet, szilárdsága nagy 
terhelhetőséget biztosít. Ideális termék kombinált funkciójú tere-
ken történő felhasználásra.

mogyoró kagylóhéj füstantracit gesztenyeszürke

Színminták

Méretválaszték

10 × 20 cm 20 × 20 cm 20 × 30 cm

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kb. kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap kb. m2/raklap

TEATRUM finomszórt térkő 6
10×20,  
20×20,   

20×30 vegyesen
130 1 610 -

10 (soronként:  
9 db 30×20,  

12 db 20×20,  
9 db 20×10)

12,0
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TAVERNA
A TAVERNA térkő nagyszerűsége a ház körüli burkolt felületek 
fantáziadús kialakításában mutatkozik meg. A sikeres megjelenés 
titka az egyszerű formákban, szép színekben rejlik.

A térkő stabil felülete és szűk fugái garantálják a burkolt felület 
biztonságos használatát, akár kecses tűsarkú cipőkkel is. A térkő 
felülete még nedves állapotban is csúszásbiztos.

A térkő kopórétegéhez felhasznált nagyértékű kőörlemények és 
a nemes felületek minden burkolatnak egy összetéveszthetetlen 
karaktert kölcsönöznek és különleges kisugárzást biztosítanak.

Színminták

Méretválaszték

20×30 cm 20×20 cm 10×20 cm

gesztenye melírozottfüstantracit melírozottkagylóhéj  melírozottmogyoró melírozottszürke natúr 

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kb. kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap kb. m2/raklap

TAVERNA 6

10 × 20, 20 × 20, 20 × 30 
vegyesen 

szürke, füstantracit, kagylóhéj, 
mogyoró, gesztenye

130 1.610 -

10 (soronként: 
9 db 30×20,  

12 db 20×20,  
9 db 20×10)

12,0
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KAISERSTEIN
A szabálytalanul letört élek kölcsönzik a Kaiserstein kő antik meg-
jelenését, mely akár falazatba építve, akár burkolatba fekteve ér-
vényesül. Tökéletesen harmonizál a modern építészeti stílusokkal 
és illeszkedik felújított épületekbe és udvarokba  is.

Antik hatású térkő és falazókő, mely harmonikus színei és ruszti-
kus felülete által mediterrán antik környezeti hatást ér el.

Ruházza fel különleges stílusjegyekkel térburkolatait és falazatait 
a szabálytalanul elhelyezett címeres kövek segítségével.

Színminták

Méretválaszték

15,6 x 26 cm 15,6 x 26 cm 15,6 x 26 cm 15,6 x 26 cm 7,5 x 26 cm 5 x 26 cm

téglavörös Stella del Giardino

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap kb. m2/raklap

KAISERSTEIN antik térkő és falazó 5,0 26 × 15,6 4,2 860 23 * 200 8,7

KAISERSTEIN padlóburkoló lap 2,2 26 × 15,6 2,0 620 23 * 300 13,0

KAISERSTEIN lábazati 
szegélyelem 2,2 26 × 7,5 1,0 - - - -

KAISERSTEIN falburkoló elem 2,0 26 × 5 0,5 - 61 * - -

* tér- vagy falburkolatként történő beépítésnél
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MERCATO
A satírozott felület, a szabálytalanul letört élek egyedi, antik hatá-
sú megjelenést kölcsönöznek a térkőnek. Természetes színvilága 
és felületkialakítása révén szépen illeszkedik a tradicionális, pati-
nás környezetbe. A szabálytalanul letört élek és a sík, jól járható 
felületi kialakítás egyedi megjelenést biztosít, az évek alatt pati-
násodott burkolat hatását kelti. Megfelelő színválasztással meleg 
hatást kölcsönöz a burkolat környezetének. Colosso Mercato 
elemmel kombinálva rusztikus lépcsők, falak, növényágyak is 
kialakíthatóak, harmónikus egységgé formálva a teret. Színvilá-
gának köszönhetően jól kombinálható a Classic-Line strukturált 
burkolólapokkal. 

Színminták

Méretválaszték

piros
csak 20x10 cm méretben

fahéj palaszürkemogyorónarancs

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kb. kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap kb. m2/raklap

MERCATO 30 × 20 6 30 × 20 130 1.580 17,0 10 12,0

MERCATO 20 × 20 6 20 × 20 130 1.580 25,0 10 12,0

MERCATO 10 × 20 6 10 × 20 130 1.425 50,0 10 10,8

10 × 20 cm 20 × 20 cm 30 × 20 cm
csak fahéj és mogyoró színben
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KANT natúr
Hat színben és kétféle, natúr és antik felületi kialakítással ideális 
építőelemként használható virágágyások szegéseként, perem-
szegéseknél, szilárd térkő burkolathoz és falazatok, pillérek fedő-
elemeként. A nyersbeton lépcsőfelületek burkolása is könnyedén 
megoldható KANT elemekkel.

Speciális kőmérete a komplett rendszerek sokoldalú kiegészítő 
elemévé teszi a KANT univerzális burkolókövet.

Színminták

Méretválaszték

33 x 25 cm

füstantracit melírozott 
natúr

téglavörös natur Creme naturpalaszürke natur bazalt naturagyagszürke natur

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap db/raklap

KANT natúr univerzális burkolókő 6 33 × 25 133,0 1.010 12,1 * 5 60

* térburkolatként történő beépítésnél
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KANT antik
Hat színben és kétféle, natúr és antik felületi kialakítással ideális 
építőelemként használható virágágyások szegéseként, perem-
szegéseknél, szilárd térkő burkolathoz és falazatok, pillérek fedő-
elemeként. A nyersbeton lépcsőfelületek burkolása is könnyedén 
megoldható KANT elemekkel.

Speciális kőmérete a komplett rendszerek sokoldalú kiegészítő 
elemévé teszi a KANT univerzális antik burkolókövet.

Színminták

Méretválaszték

33 x 25 cm

füstantracit  
melírozott antik

téglavörös antik Creme antikpalaszürke antik bazalt antikagyagszürke antik

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap db/raklap

KANT antik univerzális burkolókő 6 33 × 25 133,0 1.010 12,1 * 10 90

* térburkolatként történő beépítésnél
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PIAZZA
Piazza rendszerünk egyenes vonalvezetésével a klasszikus 
presztízs megtestesítője. Sík felülete letisztult optikai hatást kelt. 
A burkolat mintázatából adódó igényesség nagyobb tereken 
mutatkozik meg. Nagy méretválasztékával, számos lerakási 
mintavariációjával új megjelenéshez segít minden burkolatot. 
Azonos méretrendszere miatt ideálisan kombinálható más térkő 
típusokkal is.

A különböző színek és formák kombinációja gazdag lerakási 
mintavariációkat eredményez.

szürke piros antracit őszilomb melírozott
csak 20x10x6 cm 
méretben 

Színminták

Méretválaszték

10 × 10 cm
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A
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Egyedi rendelésre készülő termékméretek: 8cm vastagságban 20x20cm, 30x20cm, 30x30cm, 40x40cm.

20 × 10 cm 20 × 20 cm 20 × 30 cm 30 × 30 cm

Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

PIAZZA 20 × 10 × 8 8 10×20 170 1 490 50 8 8,6

PIAZZA 20 × 10 × 6 6 10×20 130 1 425 50 10 10,8

PIAZZA 10 × 10 × 6 6 10×10 130 1 050 100 8 7,9

PIAZZA 20 × 20 × 6 6 20×20 130 1 580 25 10 12,0

PIAZZA 30 × 20 × 6 6 20×30 130 1 580 17 10 12,0

PIAZZA 30 × 30 × 6 6 30×30 130 1 425 11 10 10,8

PIAZZA 20 × 10 × 4 4 10×20 90,0 1 180 50 12 13,0
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ROLLO
Rollo – a gördülékeny burkolatokhoz. Hagyományos felületével 
és sarkos, fuganélküli kiképzésével kifejezetten kellemes 
járásérzetet biztosít. Felhasználása a visszafogott megjelenést 
és kiskerekes járművel, szerkezettel történő használhatóságot 
megkövetelő környezetben ajánlott. Azonos méretrendszere 
miatt más térkő típusokkal is kombinálható.

A különböző színek és formák kombinációja gazdag lerakási 
mintavariációkat eredményez.

szürke mogyoró narancs piros
csak 20x10 méretben

Színminták

Méretválaszték

20×20 cm 10×20 cm
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A
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

ROLLO 20 × 10 × 6 6 10 × 20 130 1.425 50,0 10 10,8

ROLLO 20 × 20 × 6 6 20 × 20 130 1.580 25,0 10 12,0
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PATIO
Formája, harmónikus színvilága és antik felülete révén klasszikus 
mintaképek lenyomataként van ránk hatással a PATIO térkő és 
falazókő. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi 
megoldást.

A PATIO térkő és falazó megerősíti a vidéki idill képét és 
könnyedén illeszkedik  az urbánus építé szetbe is.

Kerítések, kutak, díszfalazatok megépítése sem jelenthet akadályt 
Patio térkő és falazókővel.

téglavörös melírozott agyagbarna melírozott

Színminták

Méretválaszték

25 × 12,4 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

PATIO antik térkő és falazó 5 25 × 12,4 112,0 1.410 32.2 10 12,4
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AGORA
Az Agora térkő ívelt oldalaival mozgalmasságot és harmoniát 
kölcsönöz a burkolatnak.

Szabályos vagy szabálytalan rakáskép, egyenes vagy ívekkel 
tagolt burkolatkép kialakítása sem okoz gondot.

mogyoró szürke

Színminták

Méretválaszték

17,0 x 11,5 cm 11,5 × 11,5 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

AGORA kocka 6 11,5 × 11,5 130 1,265 75 10 9,6

AGORA nagy hasáb 6 17,0 x 11,5 130 1,265 50 10 9,6
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TAKTILIS jelzőkő
Taktilis jelzőkő termékünk beépítését elsősorban közlekedési 
csomópontok járda-úttest kapcsolódásához, illetve kötöttpályás 
járművek peronjai mentén javasoljuk. Az egyenes szakaszokba 
bordás, iránytörésekhez pogácsás kivitelű köveket kell beépíteni. 
A taktilis jelzőkövek használata elősegíti hátránnyal élő, 
látássérült embertársaink balesetmentes napi közlekedését.

szürke

Színminták

Méretválaszték

30 × 30 cm 10 × 20 cm
KL

A
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Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/db  
(6: kg/m2) kg/raklap kb. db/fm sor/raklap db/raklap

Taktilis vezetőkő bordás 6cm 6,5 30×30 135 1 460 3,3 10 120

Taktilis jelzőkő pogácsás 6cm 6,5 20×10 133 1 460 10 10 540

Taverna figyelmeztető kő 6cm 6
20×10,  
20×20,   

20×30 vegyesen
129 1 570 -

10 
(soronként:  
9 db 30×20,  

12 db 
20×20,  

9 db 20×10)

12,0 m2
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SERPENTINO
Serpentino térkővel gazdaságosan készíthető stabil, rendezett 
burkolat. 

Egyszerű formai kialakításával
magas forgalmi terhelés felvételére alkalmas.

szürke piros antracit

Színminták

Méretválaszték

24 × 12 cm
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A
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

SERPENTINO 24 × 12 × 8 8 24 × 12 173 1.555 35 8 9,2

SERPENTINO 24 × 12 × 6 6 24 × 12 135 1.535 35 10 11,5



www.leier.eu 37

TÉ R BUR KOL ATOK ,  K E R TÉ PÍTÉS

KLASSZIKUS TÉRKÖVEK

SOLIDO
Solido a robusztus és funkcionális térkő. 
Kettőskötésű kapcsolódásának köszönhetően a fektetésre 
merőleges intenzív terhelések felvételére alkalmas.

Speciális változatai az alacsony gördülési ellenállású Solido 
zökkenőmentes és az extrém mennyiségű csapadékot 
a burkolatról gyorsan eltávolító drain kivitelű Solido ÖKO 
térkövek.

szürke piros antracit

Színminták

Méretválaszték

16,5 × 20 cm 16,5 × 20 cm
KL
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

SOLIDO 16,5 × 20 × 10 10 16,5 × 20 216 1.245 35 6 5,7

SOLIDO 16,5 × 20 × 8 8 16,5 × 20 173 1.365 35 8 7,6

SOLIDO 16,5 × 20 × 6 6 16,5 × 20 135 1.325 35 10 9,7

SOLIDO zökkenőmentes  
16,5 × 20 × 8 8 16,5 × 20 174 1.375 35 8 7,6

SOLIDO ÖKO 16,5 × 20 × 8 8 16,5 × 20 168 1.330 35 8 7,6
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ÖKOLITH
Az ÖKOLITH térkövel a felület teljes lezárása nélkül építhet szilárd 
burkolatot.

A speciálisan formázott távtartóknak köszönhetően megfelelő 
felületi arányú fuga képződik a csapadékvíz elvezetéséhez.

szürke piros

Színminták

Méretválaszték

20 × 20 cm
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A
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

ÖKOLITH 20 × 20 × 8 8 20 × 20 175 1.680 25 8 9,6
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VERDE
A gyephézagos rendszer ideális megoldást jelent azokra 
a területekre, ahol a természetes zöldfelület megőrzése mellett 
szilárd burkolatot kell kialakítanunk.

Az elemek rácsszerkezetükkel beilleszkednek a talajba, 
a hézagokban utat engedve a növényzetnek.

A rácsokba jelölőkőként illeszthető be Quadro kocka termékünk.

szürke

Színminták

Méretválaszték

60 × 40 cm
KL

A
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

VERDE gyeprács 60 × 40 × 10 10 60 × 40 135 1.010 4 * 6 7,5

* nettó anyagfelhasználás, előírás szerint az elemek közt 1cm fugaszélesség esetén
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QUADRO
Quadro kőcsalád két tagja egy-egy teljesen eltérő alakzat, ebből 
adódóan a legváltozatosabb minták alkothatók.

Ha csak véletlenszerűen egymás mellé rakosgatjuk a köveket, 
hamarosan minta születik belőle, melyek vonzzák a tekintetet.

szürke piros antracit

Színminták

Méretválaszték

8 × 8 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

QUADRO kocka 6 8 × 8 130 615 156 * 4 4,6

* vegyes méretek beépítésénél az anyagigény: 25-25 db/m2



www.leier.eu 41

TÉ R BUR KOL ATOK ,  K E R TÉ PÍTÉS

KLASSZIKUS TÉRKÖVEK

FLORA
Immár klasszikusnak is nevezhető formájával a játékos és
tetszetős burkolatok térköve, a FLORA.

Formája a mindennapos gyalogos és személygépkocsis 
forgalomnak is ellenállóvá teszi.

Előnyös tulajdonsága a könnyű irányváltás, szabad
mintaképzés.

szürke piros antracit

Színminták

Méretválaszték

22 × 16 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

FLORA 6 22 × 16 135 1.430 38 10 10,5
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A ház körül változatos a kerti lapok felhasználási lehetősége. 
A teraszoktól kezdve a gyalogutakon át a bejáratokig – a burkoló-
lapok felhasználásának semmi sem szab határt. 

A burkolólapok fagyállók, kopásállók és csúszásbiztosak. Alkal-
masak mind kültéri, mind beltéri felhasználásra. Széles termékkí-
nálatunk a különböző színű és felületü burkolólapokat és élkezelt 
kiegészítő lapokat is tartalmaz.

Imperium lapok
Ódon kézművesek egyedi termékeit jeleníti meg új Imperium 
lapcsaládunk. A mérsékelt beépítési rétegvastagság lehetővé 
teszi e termékprogram alkalmazását a felújításoknál, de kiválóan 
alkalmazhatóak a lapok új építmények retro hangulatú megjele-
nítésénél is. 

Imperium Classic szériánk lapjai a régi kőfaragómunkák techni-
káját tükrözik vissza. Ez a finombetonlapunk természetes kőre 
kisértetiesen hasonló megjelenéssel bír.

Az Imperium Naturo szériánk az antik vágott mészkőlapok 
struktúráját utánozza. Beltéri és kültéri alkalmazásával  egyaránt 
időtlen eleganciát kölcsönöz környezetének. Az egymáshoz 
illeszkedő méretek lehetővé teszik a lapok lépcsőburkolatként, 
medenceszegésként történő beépítését is.

Csiszolt finomszórt lapok
A lapok egyforma csiszolása megjelenésében érvényre juttatja 
a kopórétegben felhasznált nemeszúzalékokat. A zúzalékszemcse 
belseje így válik láthatóvá, majd egy, a megmunkálást befejező
finomszórás, száraz és nedves felületen is garantálja a lapok csú-
szásmentességét és lépésbiztosságát. 

Finomszórt lapok
Ezek a lapok a felhasznált természetes anyagok és felület-meg-
munkálási eljárások révén nyerik el exkluzív megjelenésüket.

A kis szemnagyságú homokszemcséket egy speciális eljárással 
nemesítjük. 

A kiegészítő eljárásként alkalmazott, finomszórást megelőző 
könnyű csiszolás láthatóvá teszi a szemcsék belsejét.

Finommosott lapok
A lapfelület finom kimosása a maga természetes, sarkosan tört 
vagy éppen kerekített formájában teszi láthatóvá a kopóréteg-
ben felhasznált nemeskőzeteket. Az ilyen eljárással nemesített 
lapok így markáns megjelenéssel bírnak.

Struktúrált lapok
A struktúrált lapok színvilága és felületi megjelenése a természe-
tes köveket idézi. A vertikális struktúrák felerősítik a felület fény-
árnyék játékát, természetesnek láttava a burkolatot.
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IMPERIUM Classic
Az Imperium Classic lapprogram megjelenésében történelmi 
idők lenyomatát őrzi. A szabálytalan élek, profilírozott felület 
és változó árnyalatú színek kiemelik a lapok természeteshez 
hasonló karakterét. Az egymáshoz harmónikusan illeszkedő 
lapformátumok attraktív színeikkel és megjelenésükkel 
hangsúlyozzák a lapprogram szépségét.

homokkő

Színminták

Méretválaszték

60x30 cm 45x30 cm 30x30 cm 
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

IMPERIUM Classic burkolólap

2,4-2,6 30 × 30 5,3 570 11,1 104 9,36

2,4-2,6 45 × 30 8,0 855 7,4 104 14,04

2,4-2,6 60 × 30 10,5 570 5,5 52 9,36
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IMPERIUM Naturo
A természetes kövekhez ragaszkodó építészeti elvárások, 
a növekvő igények késztették a vágott mészkőlapok érzetét 
nyújtó, egyedülálló lapprogram kifejlesztését. Az egymáshoz 
harmónikusan illeszkedő lapformátumok nem csak felületek 
kialakítására hatnak ösztönzőleg, de kreatív ötleteket 
is ébresztenek bennünk lépcsők vagy úszómedencék 
környezetének megépítéséhez.

mészkőfehér

Színminták

Méretválaszték

60x40 cm 40x40 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

IMPERIUM Naturo burkolólap
2,4-2,6 40 × 40 8,8 705 6,2 78 12,48

2,4-2,6 60 × 40 13,0 700 4,1 52 12,48
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KAISERSTEIN BURKOLÓLAPOK

IMPERIUM Elegant
Természetesen hasított felületi struktúra szabálytalanul enyhén 
lebegő hatású élek tükrözik vissza a romantika iránti vágyat, az 
antik atmoszférát és a mágikus környezetet.

Az agyagpala brillant színnek jelentős a szerepe az Imperium 
elegant lapoknál. Építészeti stílustól függetlenül bárhol 
készíthető belőle burkolat és diszkrét de hatásos megjelenésével 
formálja környezetét. 

Lépcsők, medenceszegések vagy teraszok kialakítása kényszerű 
határok megszabása nélkül valósítható meg a különböző 
lapformátumoknak köszönhetően. 

agyagpala brillant

Színminták

Méretválaszték

30×30 cm 45×30 cm 60×30 cm
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Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

IMPERIUM Elegant burkolólap

2,4-2,6 30×30 5,3 570 11,1 104 9,36

2,4-2,6 45×30 8,0 855 7,4 104 14,04

2,4-2,6 60×30 10,5 570 5,5 52 9,36
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KAISERSTEIN BURKOLÓLAPOK

IMPERIUM Modern
az Imperium Modern lapcsalád termékei keménykőzetek 
örleményeiből készülnek. 

A gyémántkefével történő polírozásnak köszönhetően a 
selymesen csillogó lapok csúszásbiztos, de emellett kellemes 
járást biztosító sima felülettel rendelkeznek.

A válogatott nemeskőzetek biztosítják a szürke színárnyalatok 
elegáns hatását.

bazaltszürke andezitszürke

Színminták

Méretválaszték

60x40 cm
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Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

IMPERIUM Modern csiszolt 
finomérdesített burkolólap 4 60×40 21,9 815 4,16 36 8,64
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GRANITE
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.

Rosé fehér Azul

Színminták

Méretválaszték

40×40 cm 40×40 cm 40×7,8 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2, 

db/fm db/raklap m2/raklap

GRANITE csiszolt szemcseszórt 
felületű burkolólap 3,7 40 × 40 14,0 800 6,1 52 8,67

GRANITE egyélen kezelt 
burkolólap  

(SOFTLINE® vagy HARDLINE®)
3,7 40 × 40 14,0 800 2,5 52 8,67

GRANITE kétélen kezelt 
burkolólap  

(SOFTLINE® vagy HARDLINE®)
3,7 40 × 40 14,0 800 - 52 8,67

GRANITE lábazati szegély 1,5 40 × 7,8 1,0 - 2,5 - -
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PALAIS
A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék finom 
becsiszolása adja a lapfelület optikai eleganciáját. A természetes 
nemeskőzet kopóréteg garantálja a lapburkolat különösen nagy 
ellenállóképességét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok 
felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

Számos kiegészítő termék szélesíti ki a termékprogramot.

Altwien

Nußdorf

Belvedere

Schön brunn

Borostyánkő

Színminták

Méretválaszték

40×40 cm 40×40 cm 40×7,8 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2, 

db/fm db/raklap m2/raklap

PALAIS csiszolt szemcseszórt 
felületű burkolólap 3,7 40 × 40 14,0 800 6,1 52 8,67

PALAIS egyélen kezelt burkolólap 
(SOFTLINE® vagy HARDLINE®) 3,7 40 × 40 14,0 800 2,5 52 8,67

PALAIS kétélen kezelt burkolólap 
(SOFTLINE® vagy HARDLINE®) 3,7 40 × 40 14,0 800 - 52 8,67

PALAIS lábazati szegély 1,5 40 × 7,8 1,0 - 2,5 - -
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EUROLINE
Az Appenninek, Pireneusok, Ardennek, Alpok színvilága 
festékanyag hozzáadása nélkül, természetes eredetiségével 
mutatkozik meg lapjainkon.
Euroline lapcsaládunk Európa hegységeinek legnemesebb 
kőzeteit jeleníti meg.

Berlin finommosott Luxembourg  
finommosott

Madrid finommosott Rome II. finommosott London finommosott

Berlin finomszórt Paris finomszórt

Paris finommosott Vienna finommosott

Színminták

Méretválaszték
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Típus Vastagság 
(cm)

Méret 
(cm)

kb.  
kg/db kg/raklap kb. db/m2,  

db/fm db/raklap m2/raklap

EUROLINE finommosott felületű burkolólap 3,8 40 × 40 14,0 1.025 6,1 72 11,8

EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egyélen kezelt 
SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel 3,8 40 × 40 14,0 525 2,5 36 5,9

EUROLINE finommosott felületű burkolólap, kétélen kezelt 
SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel 3,8 40 × 40 14,0 525 - 36 5,9

EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy- vagy kétélen 
kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel, l<40 cm 3,8 max. 

40×40 - - - - -

EUROLINE finommosott lábazati szegély 2 40 × 8 1 2,5 10 -

EUROLINE finomszórt lap 3,8 40 × 40 14,0 1.025 6,1 72 11,8

EUROLINE finomszórt felületű burkolólap, egyélen kezelt 
SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel 3,8 40 × 40 14,0 525 2,5 36 5,9

EUROLINE finomszórt felületű burkolólap, kétélen kezelt 
SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel 3,8 40 × 40 14,0 525 - 36 5,9

EUROLINE finomszórt felületű burkolólap, egy- vagy kétélen 
kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel, l<40 cm 3,8 max. 

40×40 - - - - -

EUROLINE finomszórt lábazati szegély 2 40 × 8 1 2,5 10 -
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DEKOR
A DEKOR lapok struktúrája és színei a természetes kőlapok 
hatását keltik és mediterrán hangulatot kölcsönöznek 
a burkolatnak. A struktúrák felerősítik a felület fény-árnyék 
játékát, és természetesnek láttatják a lapburkolatot.

A lapok mélyedéseinek patinásodása egy tipikusan természetes 
kő karakterét biztosítják a burkolt felületen.

Travertin Weser

Színminták

Méretválaszték

Méretválaszték

40×40 cm 40×7,8 cm
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Típus Vastagság 
(cm)

Méret 
(cm)

kb.  
kg/db kg/raklap kb. db/m2,  

db/fm db/raklap m2/raklap

DEKOR struktúrált felületű burkolólap 3,7 40 × 40 15,0 800 6,1 52 8,67

DEKOR egyélen kezelt burkolólap  
(SOFTLINE® vagy HARDLINE®) 3,7 40 × 40 15,0 800 2,5 52 8,67

DEKOR kétélen kezelt burkolólap  
(SOFTLINE® vagy HARDLINE®) 3,7 40 × 40 15,0 800 - 52 8,67

DEKOR lábazati szegély 1,5 40 × 7,8 1,0 - 2,5 - -
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ATRIUM
Az ATRIUM lapok felületeiben az Alpok hegyláncainak 
nemes kőzeteit láthatjuk viszont. A finommosás által a lapok 
felületén a zúzalékszemcsék a maguk természesen sarkosra 
tört formájukban jelennek meg. Így tükröződik vissza az Alpok 
lélegzetelállító szépsége a lapok felületén. 

A felhasznált nemeskőzetek harmónikus színei hozzájárulnak 
a burkolt felület hangsúlyos megjelenéséhez.

Weinviertler sárga Aussee

Innviertel Schloßhof

Ennstal

Színminták

Méretválaszték

40×40 cm 40×7,8 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2, 

db/fm db/raklap m2/raklap

ATRIUM finommosott felületű 
burkolólap 3,7 40 × 40 14,0 800 6,1 52 8,67

ATRIUM egyélen kezelt 
burkolólap  

(SOFTLINE® vagy HARDLINE®)
3,7 40 × 40 14,0 800 2,5 52 8,67

ATRIUM kétélen kezelt burkolólap 
(SOFTLINE® vagy HARDLINE®) 3,7 40 × 40 14,0 800 - 52 8,67

ATRIUM lábazati szegély 1,5 40 × 7,8 1,0 - 2,5 - -
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FORUM
A FORUM lapok  járda vagy terszburkolatként optimálisan 
illeszkednek a modern épített környezetbe.

Satírozott színekkel kialakított felületi megjelenésével egyedi 
jegyeket kölcsönöz az Ön otthonának.

A nagyformátumú lapok erősítik a burkolt terület 
tágasságérzetét.

kagylóhéj melírozott füstantracit melírozott antracit

Színminták

Méretválaszték

60x60 cm 60x30 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2, 

db/fm db/raklap m2/raklap

FORUM burkolólap 60 x 60 x 5 5 60 × 60 40,0 815 2,78 20 7,20

FORUM burkolólap 60 x 30 x 5 5 60 × 30 20,0 815 5,56 40 7,20



www.leier.eu58

TÉ R BUR KOL ATOK ,  K E R TÉ PÍTÉS

KAISERSTEIN BURKOLÓLAPOK

PIAZZA GRANDE
A modern építészeti környezetbe illeszkedő, selymesen 
csillogó felületű burkolólapok optimális megoldást kínálnak 
reprezentatív funkciójú járda és teraszburkolatokhoz.

Az egyedülálló nemesített felület megjelenésében tökéletes 
elegye a funkciónak, kényelemnek és eleganciának.

antracit

Színminták

Méretválaszték
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60×30 cm

Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2, db/fm db/raklap m2/raklap

PIAZZA Grande burkolólap 
brillant felülettel 60 × 30 × 5 5 60×30 20,0 815 5,56 40 7,20
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KLASSZIKUS BURKOLÓLAPOK

CENTRUM
A nagyság és nagyléptékűség kérdése különösen a közterületi 
burkolatoknál merül fel. A nagy formák nyugalmat és 
eleganciát sugároznak. A „büszke“ méretek impozáns 
összbenyomást eredményeznek – akár a belvárosi téren, akár 
bevásárlóközpontnál jelennek meg.

A Centrum lapok projektre, építményre szabottan készülnek, 
ezért egyedi raszterméretek és színkeverék-elképzelések is valóra 
válthatók.

szürke natúr és szem-
cseszórt felülettel

világosszürke natúr és 
szemcseszórt felülettel

antracit natúr és szem-
cseszórt felülettel

Színminták

Méretválaszték
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60 x 40 cm 40 x 20 cm

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

CENTRUM natúr burkolólap 14 60 × 40 80,5 1.630 4,2 20 4,75

CENTRUM natúr burkolólap 14 40 × 20 28,0 1.360 12,5 48 3,85

CENTRUM finomszórt burkolólap 14 60 × 40 80,5 1.630 4,2 20 4,75

CENTRUM finomszórt burkolólap 14 40 × 20 28,0 1.360 12,5 48 3,85
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CLASSIC-LINE
Finomszemcsés burkolólapjaink letisztult felületének 
egyszerűsége kiemeli a környezet szépségét. Szürke színével 
harmónikusan illeszkednek a modern térbe.

Az immár klasszikusnak számító mosott gyöngykavicsos felület 
szintén a kínálat része.

finomszemcsés szürke mosott gyöngykavics

Színminták

Méretválaszték

50 x 50 cm 40 x 40 cm
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

CLASSIC-LINE mosott  
40 × 40 × 3,8 burkolólap 3,8 40 × 40 14 1.025 6,1 72 11,8

CLASSIC-LINE mosott  
50 × 50 × 3,8 burkolólap 3,8 50 × 50 22 1.070 4,0 48 12,0

CLASSIC-LINE finomszemcsés  
40 × 40 × 3,8 3,8 40 × 40 14 1.025 6,1 72 11,8

CLASSIC-LINE finomszemcsés  
50 × 50 × 3,8 3,8 50 × 50 22 1.070 4,0 48 12,0

*Gyártása csak egyedi rendelés esetén történik.
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Beton járdalapok és mederlapok
Ipari funkciójú területek burkolására beton járdalap termékeinket 
ajánljuk. Különböző terhelésre, eltérő vastagságú elemek állnak 
rendelkezésre. 10 cm vastag, kopóréteggel ellátott élsarkított 
mederlapjainkat nagyobb rézsűfelületek, csapadékelvezető csa-
tornák oldalfalainak burkolására javasoljuk. 
Kisebb igénybevételű csatornák, valamint lapostetők szervizjár-
dáinak, szigetelést leterhelő elemeinek kialakításához ideálisak 
5 cm vastagságú, három méretben is választható járdalapjaink.

szürke

40×40 cm                    40×60 cm

KLASSZIKUS BURKOLÓLAPOK

Színminták

Méretválaszték
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Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kb. kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

Beton járdalap 40 × 40 × 5 5 40 × 40 18 1.315 6,2 72 11,6

Beton járdalap 60 × 40 × 5 5 60 × 40 27 1.315 4,2 48 11,4

Mederlap quartz 40 × 40 × 10 10 40 × 40 36 1.525 6,1 42 6,9

Mederlap quartz 60 × 40 × 10 10 60 × 40 54 1.525 4,1 28 6,8
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A Leier által gyártott és forgalmazott Quartz márkajelű szegélykövek 
15×25, illetve 15×30 cm-es befoglaló keresztmetszeti méretekkel 
a mérettábla szerinti hosszúságú mértékben, a magbetonra felhor-
dott különleges kopásálló réteggel ellátott kivitelezésben készülnek. 
A felső front élek lesarkított kiképzést kapnak. Az alkalmazott vib-
rációs gyártástechnológia, valamint a felhasznált beton összetétele 
garancia az előírt minőség folyamatos és egyenletes biztosításához. 
Termékeinket folyamatosan és rendszeresen saját minőségellenőre-
ink vizsgálják – az MSZ EN 1340 számú szabvány előírásai alapján – 
emellett külső minősítő szervezetekkel ellenőriztetjük. Belső és külső 
vizsgálati eredményeink az előírtnál jobb, illetve annak megfelelő 
minőséget tanúsítanak. Az előírt betonösszetételt számítógépes ve-
zérlésű betonkeverővel ellátott üzemeinkben speciális receptúráink, 
illetve a felhasznált adalékanyagok és adalékrendszerek folyamatos 
ellenőrzése biztosítja.

antracitszürke barna piros mogyoró

Színminták

Méretválaszték

Típus Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/fm db/raklap Fm/raklap

Quartz kiemelt útszegélykő 24 × 15/12 × 25 24 × 15/12 × 25 18,0 1.530 4,0 84 21

Quartz kiemelt útszegélykő 100 × 15/12 × 25 100 × 15/12 × 25 72,0 1.530 1,0 21 21

Quartz kiemelt útszegélykő 24 × 15/12 × 30 24 × 15/12 × 30 22,5 1.275 4,0 56 14

Quartz kiemelt útszegélykő 100 × 15/12 × 30 100 × 15/12 × 30 92,0 1.395 1,0 15 15

Quartz kiemelt útszegélykő 100 (33) × 18/15 × 20 100 (33) × 18/15 × 20 79,0 (26,0) 1.435 1,0 (3,0) 15+9 18

Quartz döntött szegélykő 100 × 20 × 15 64,0 1.295 1,0 20 20

Quartz süllyesztett útszegélykő 40 × 20 × 15 25,0 1.515 2,5 60 24

Quartz térburkoló szegélykő 100 × 8 × 20 33,0 1.100 1,0 33 33

Quartz kerti szegélykő (30 cm magas, kerekített) 100 × 5 × 30 30,0 800 1,0 36 36

Quartz kerti szegélykő (25 cm magas, sík, csak szürke) 100 × 5 × 25 28,5 1.155 1,0 40 40

Quartz kerti szegélykő (20 cm magas, sík, csak szürke) 100 × 5 × 20 21,5 1.240 (1.305) 1,0 57 (60) * 57 (60) *

Quartz sorszegélykő 50 × 6 × 30 15,0 915 2,0 60 30

K szegélykő 25 × 15/10 × 25 19,0 1.380 4,0 72 18

Folyóka szegély (átjárható) 24 × 50 × 17/11 36,0 1.310 4,0 36 9

LUNETTA gyepszegélykő 24 × 12 × 4,5 2,5 1.015 4,1 400 97,6

kiemelt útszegélykő
színválaszték: szürke

Lunetta gyepszegély
színválaszték: szürke, barna

mederlap
színválaszték: szürke

kerti szegélykő
színválaszték: szürke, antracit, barna, 
piros, mogyoró

sorszegélykő
színválaszték: szürke, antracit, 
barna, piros, mogyoró

térburkoló szegélykő
színválaszték: szürke

folyóka szegélykő
színválaszték: szürke

“K” szegélykő
színválaszték: szürke

süllyesztett szegélykő
színválaszték: szürke

kiemelt útszegélykő
színválaszték: szürke
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Kerti kiegészítő elemeinkkel válik teljessé a kívánt környezet ki-
alakítása. Kerítéselemek, virágtartók és kerékpártartók különbö-
ző felületképzéssel találhatók meg termékkínálatunkban. Beton 
alapanyagú virágtartó edényeink felületét színezőanyag hozzá-
adása nélkül, természetes kőőrlemény alkotja. Fagy- és UV állóak, 
stabilak és hosszú élettartamúak. Kerékpártartónk esztétikus, 
vandálbiztos, szerény és praktikus. Gyorsan elhelyezhető és nem 
balesetveszélyes. 

Paris finommosott London finommosott Luxembourg 
finommosott

Berlin finommosott

Rome II. finommosott Madrid finommosott Vienna finommosott

KERTI KIEGÉSZÍTŐK

dézsa hatszög láda kerékpártartó

Színminták

Elemválaszték

Típus Méret (cm) kb. kg/db

Virágtartó dézsa 40-es 40 × 40 56

Virágtartó dézsa 50-es 50 × 50 100

Virágtartó dézsa 60-as 60 × 60 120

Virágtartó hatszög 40-es 40 × 40 × 40 60

Virágtartó hatszög 50-es 50 × 50 × 50 100

Virágtartó hatszög 60-as 60 × 60 × 60 160

Virágtartó láda 40 × 40-es 40 × 40 × 40 85

Típus Méret (cm) kb. kg/db

Virágtartó láda 80 × 40-es 80 × 40 × 40 145

Virágtartó láda 50 × 50-es 50 × 50 × 50 120

Virágtartó láda 100 × 50-es 100 × 50 × 50 205

Virágtartó láda 60 × 60-as 60 × 60 × 60 145

Virágtartó láda 120 × 60-as 120 × 60 × 60 340

Kerékpártartó 36 × 74 × 20 60

mosott gyöngykavics
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MÉRETRE GYÁRTOTT BURKOLATOK

Berlin finommosott Luxembourg 
finommosott 

Madrid finommosott Rome II. finommosott London finommosott

Berlin finomszórt Paris finomszórt

Paris finommosott Vienna finommosott

Színminták

mosott gyöngykavics

Típus Méret (cm) Szín, felület

Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Euroline finommosott felülettel 
max. 200 × 40 cm méretben 5 cm vastagságban egyedi Paris, Luxembourg, London, Berlin, Vienna, Madrid, Rome II.

Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Classic-Line mosott felülettel 
max. 200 × 40 cm méretben, 5 cm vastagságban egyedi Gyöngykavicsos

Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Euroline finomszórt felülettel 
max. 200 × 40 cm méretben, 5 cm vastagságban egyedi Paris, Berlin

Típus Méret (cm) Szín, felület

Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Euroline finommosott felülettel 
max. 200 × 40 cm méretben, 8 cm vastagságban egyedi Paris, Luxembourg, London, Berlin, Vienna, Madrid, Rome II.

Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Classic-Line mosott felülettel 
max. 200 × 40 cm méretben 8 cm, vastagságban egyedi Gyöngykavicsos

Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Euroline finomszórt felülettel 
max. 200 × 40 cm méretben, 8 cm vastagságban egyedi Paris, Berlin
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KAISERSTEIN rézsűkő
Ez a natúr felületű rézsűkő természetesen illeszkedik a növényzet 
által zölddé varázsolt falakba, egyúttal garantálja a növénnyel 
fedett nagy felületi arányt. 

A nyílt humuszos felületek lehetővé teszik a beültetett növé-
nyek optimális gyökereztetését és fejlődését. Az egyes elemek 
kis mérete és alacsony tömege biztosítja a rézsűburkolat gyors 
felépítését.

A rézsűelem felső nútolt kialakítása biztosítja a csepegtetős öntö-
zés tömlőjének egyszerű fektetését.

sziklabarna

25 x 31 x 12,5 cm

agyagszürke

Színminták

Méretválaszték

Típus Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

Kaiserstein rézsűkő 25 × 31 × 12,5 9,7 795 18,0 80 4,45
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LUNA
Növényekkel beültethető zaj- és szélvédő falak építéséhez,
dombhajlatok, lejtők megerősítéséhez vagy akár lankás kert te-
raszának virágokkal való beültetéséhez ajánljuk, Luna Quartz és 
Luna Quartz midi rézsűkő elemeinket.

barna

40 x 50 x 30 cm 35 x 40 x 25 cm

szürke

Színminták

Méretválaszték

Típus Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/m2 db/raklap m2/raklap

LUNA Quartz 50 × 40 × 30 48,0 1.170 8,0 24 3,00

LUNA Quartz midi 40 × 35 × 25 30,0 1.365 11,4 45 3,95
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FINOMBETON KÚPOS FEDLAPOK
Szabadonálló kültéri falazatok, oszlopok fedéséhez különböző 
felületi és méretbeli kialakítású fedlapjainkat ajánljuk.

finomszórtfinombeton

Színminták

Méretválaszték

Típus Vastagság 
(cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/fm db/raklap

Pillér kúpos fedlap 25, finombeton * 4 25 × 25 4.5 345 - 72

Pillér kúpos fedlap 30, finombeton * 4 30 × 30 7.0 525 - 72

Pillér kúpos fedlap 35, finombeton * 4 35 × 35 9.0 505 - 54

Pillér kúpos fedlap 40, finombeton * 4 40 × 40 12.0 670 - 54

Pillér kúpos fedlap 50, finombeton * 4 50 × 50 19,5 720 - 36

Lábazati kúpos fedlap 20, finombeton ** 4 49 × 20 7,5 695 ~2 90

Lábazati kúpos fedlap 25, finombeton ** 4 49 × 25 9,0 670 ~2 72

Lábazati kúpos fedlap 30, finombeton ** 4 49 × 30 11.5 850 ~2 72

Lábazati kúpos fedlap 35, finombeton ** 4 49 × 35 13.0 720 ~2 54

Lábazati kúpos fedlap 40, finombeton ** 4 49 × 40 16.0 885 ~2 54

Lábazati kúpos fedlap 50, finombeton ** 4 49 × 50 18.7 695 ~2 36

* körben vízorr kiképzéssel ** hosszanti vízorr kiképzéssel
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ARCHITEKTURA kerítéskő
Az ARCHITEKTURA kerítéskő egy ház takaros kerete és névjegy-
kártyája. A hasított felületes és azzal összhangban álló színválasz-
ték biztosítja a ház és kerítés közötti harmónikus összhatást.

Az építmények személyreszabásával lehetővé válik egy elpusz-
títhatatlan kerítés építése is, aminek a nedvesség és a fagy sem 
árthat.

Pergamino Arktisfüstantracit

Színminták

20 x 20 cm 40 x 20 cm 40 x 20 cm 46 x 28 cm

Méretválaszték

Termék Vastagság 
(cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/m2  

(db/fm) db/raklap m2/raklap  
(fm/raklap)

ARCHITEKTURA kerítéskő normál 
40 × 20 × 20 (felezhető) 20 40 × 20 20 980 12,5 48 3,84

ARCHITEKTURA kerítéskő félkő  
20 × 20 × 20 20 20 × 20 10 980 12,5 96 -

ARCHITEKTURA kerítéskő 
sarokelem (fűrészelt) 20 40 × 20 20 - - - -

MODUS fedlap 6 46 × 28 11 1.010 2,17 90 41,50

ARCHITEKTURA falburkoló  
40 × 20 × 20 5 40 × 20 6 285 12,5 44 3,52
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ARCHITEKTURA szárazfalazó
A szárazfalazó hasított nyers felületei kiemelik környezetük ter-
mészetességét. 

wieNatur® – a speciális eljárással előállított falazatban egyik kő 
sem hasonlít a másikra, és a valódi természetes kő megjelenését 
és érzetét adja vissza Önnek.

terrafüstantracit melírozott

Színminták

12 x 36 cm

Méretválaszték

Termék Vastagság 
(cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/m2  

(db/fm) db/raklap m2/raklap  
(fm/raklap)

ARCHITEKTURA szárazfalazó  
36 × 12 × 6 12 36 × 12 5.9 870 46.3 144 3.11

ARCHITEKTURA szárazfalazó 
sarokelem 36 × 12 × 6 12 36 × 12 5.9 870 - 144 -
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MODERN
MODERN kerítéskövünk 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.

téglavörös Cremeagyagszürke

Színminták

20 x 20 cm 40 x 20 cm 40 x 20 cm 46x28 cm 33x25 cm

Méretválaszték

Termék Vastagság 
(cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/m2  

(db/fm) db/raklap m2/raklap  
(fm/raklap)

MODERN kerítéskő natúr normál 
40 × 20 × 20 (felezhető) 20 40 × 20 20 980 12,5 48 3,84

MODERN kerítéskő natúr félkő  
20 × 20 × 20 20 20 × 20 10 980 12,5 96 -

MODERN kerítéskő natúr 
sarokelem (fűrészelt) 20 40 × 20 20 - - - -

KANT natúr burkolókő fedlapként 6 33 × 25 11 680 4,0 / 3,0 60 15 / 20
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ANTIK
Ez a kerítéselem tökéletesen illeszkedik a térkőburkolathoz. 
Az antik termékvonal közvetlen kibővítéseként kellemes színeivel 
kiválóan illeszkedik klasszikus vagy mediterrán hangulatú kör-
nyezetbe is.

Az elemek koptatott felülete patinás hatást kelt, mely hangsú-
lyossá teszi az antik formai megjelenést.

füstantracit melírozott Creme antikagyagszürke antik

Színminták

20 x 20 cm 40 x 20 cm 40 x 20 cm 33x25 cm

Méretválaszték

Termék Vastagság 
(cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/m2  

(db/fm) db/raklap m2/raklap  
(fm/raklap)

ANTIK kerítéskő normál  
40 × 20 × 20 (felezhető) 20 40 × 20 20 980 12.5 48 3,84

ANTIK kerítéskő félkő  
20 × 20 × 20 20 20 × 20 10 980 12.5 96 -

ANTIK kerítéskő sarokelem 
(fűrészelt) 20 40 × 20 20 - - - -

KANT antik burkolókő fedlapként 6 33 × 25 11 1,010 4,0 / 3,0 90 22,5 / 30
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Felhasználási területek
Térburkoló kövek alkalmazási területe
A térburkoló kövek felhasználhatók egyedi igénybevételeknek
kitett útszakaszok burkolására, ahol fokozottan lehet számítani
nyomvályú kialakulására, illetve horizontális igénybevételből
adódó hullámosságra; továbbá alkalmazhatók járdák, terek és
parkolók burkolóköveként, a várható terhelésre méretezett, te-
herhordó és a vízelvezetést biztosító alapra rakva.

A leírtakból is kitűnik, hogy a Leier térburkoló kövek alkalmazási
területe széleskörű, amelynek felsorolásától most eltekintünk.

A gyephézagos elemek elsődlegesen arra az esetre jelentenek
megoldást, amikor a zöld felületet és a szilárd burkolat biztosí-
tásának igénye egyszerre jelentkezik. Ilyenek lehetnek az üdülő 
övezetekben kialakítandó gépkocsi-parkolók, melyeknél a telje-
sen zárt burkolat esztétikai és környezeti szempontokból sem
kedvező. Az összeépített gyephézagos elemek a rácsos szerkeze-
tüknek köszönhetően megfelelően szilárd alapfelületet képez-
nek, ugyanakkor a hézagokban szabadon maradó termőtalajban 
gyep is létesíthető. Így biztosított a zöld felület.
A gyephézagos elemek felhasználhatók továbbá akár rézsű-, 
illetve  kerítéselemként, vagy árkok, folyómedrek burkolására is.

Burkolólapok alkalmazási területe
A finommosott felületű betonlapok felhasználása szintén széles 
körű. Jellemzően olyan területeken alkalmazzák, ahol nem jelent-
kezik fokozott igénybevétel (jelentős terhelés). Ilyenek az épü-
letek körüli járdák, teraszok, kerti utak, pihenők, tereplépcsők, 
grillező helyek, sétányok, sétaterek, medenceszegélyek, veran-
dák, esetleg kerti autóbejárók.

Kerti szegélykövek alkalmazási területe
A kerti szegélykövek a térburkoló kövekből, illetve a gyep-
hézagos elemekből készült burkolatok esztétikus lezárását, 
szegéIyezését biztosítják. A kerti szegélykövek elsődlegesen 
ugyan a térburkoló elemcsaládhoz lettek kifejlesztve, de felhasz-
nálhatóságuk nem korlátozódik kizárólag csak a Leier térburkoló 
elemcsaládra, hanem ezektől függetlenül is alkalmazhatók kü-
lönböző burkolatok lezárásaként, szegélyezéseként.

Térburkoló kövek minőségi követelményei
az MSZ EN 1338:2003 szabvány szerint

Alak és 
mérettűrés
(névleges)

hossz és szélesség ±2 mm

vastagság ±3 mm

átló ±3 mm

felületképző 
rétegvastagság min. 4 mm

Húzó-hajlító szilárdság (karakterisztikus) átlag 3,6 N/mm2

Fajlagos hasítóerő min: 250 N/mm

Vízfelvétel max: 6%

Fagyállóság max: 1 kg/m2

Kopásállóság max: 18 000 mm3 
/5000 mm2

Burkolólapok minőségi követelményei
az MSZ EN 1339:2003 szabvány szerint

Alak, méret 2-es osztály (P)

Hajlítószilárdság átlag: 3,5 N/mm2 
min: 2,8 N/mm2

Fagyállóság max. 1 kg/m2

Kopásállóság max. 26.000 mm3/5.000 mm2

Kerti szegélykövek minőségi követelményei
az MSZ EN 1340:2003 szabvány szerint

Alak, méret megfelel

Hajlítószilárdság átlag: 3,5 N/mm2 
min: 2,8 N/mm2

Fagyállóság max. 1 kg/m2

Kopásállóság max. 20.000 mm3/5.000 mm2

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Fontos: A beton elemeken csak cementkötésű felületekre alkalmas hóolvasztó szer használata megengedett!
Amennyiben esetleg ilyen jellegű igény merülne fel, akkor a sóállóságot – a beépítést megelőzően – külön vizsgálattal kell ellenőrizni.
A hosszú élettartam biztosítása érdekében a beton elemeket lehetőség szerint óvni kell az olaj, zsír, benzin és egyéb más károsító ha-
tásoktól. Az ilyen jellegű igénybevételeknek kitett burkolatokra a garancia nem vonatkozik.
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kisebb terhelés esetén alkalmazható rétegrendi felépítés

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

A várható igénybevételek ismeretében előre meghatározható, 
hogy milyen rétegrendi felépítésű pályaszerkezet kialakítása 
szükséges.

Általános esetben – alacsony mértékű terhelésnél – a pályaszer-
kezet felépítése a következő (fentről lefelé haladva):
 1. térburkoló kő / burkoló lap;
 2. ágyazó réteg (homok, vagy finomkavics);
 3. tömörített zúzott kő aljzat;
    (fagyvédő réteg);
 4. földmű.

Ilyen rétegfelépítés alkalmazható jellemzően a csak gyalogos, 
vagy kerékpáros forgalom által igénybevett térburkolatoknál  
(pl. járda, sétatér, kerti sétány, talajra épített terasz, stb.), valamint 
olyan területeken, ahol csak esetenkénti gépjárműforgalom je-
lentkezik (parkolók, gépkocsi beállók).

Nagyobb terhelés, illetve fokozott igénybevétel esetén a pálya-
szerkezet elvi rétegfelépítése a következő:
 1. térburkoló kő/burkoló lap; 
 2. ágyazó réteg (habarcs, homok);
 3. teherhordó beton/vasbeton aljzat (burkolatalap);
 4. tömörített zúzott kő aljzat;
     (fagyvédő réteg);
 5. földmű.

Ilyen rétegfelépítést elsősorban állandó gépjármű forgalom ese-
tén alkalmaznak, illetve jelentős terhelésű esetenkénti gépjármű-
forgalomnál  (pl. utak, buszmegálló-öblök stb.).

Olyan területeken, ahol a térburkolat alatti talajt meg kell védeni 
a gépjármű forgalom okozta káros szennyeződésektől (vegyi 
anyagoktól, szennyezett csapadéktól) külön védőréteg (fólia) 
beépítése szükséges (pl. töltőállomásoknál). 

Környezeti feltételek
A térburkolatok tervezése összetett feladat, mely magába 
foglalja :

 ▪ az adott igényeknek és követelményeknek megfelelő burkoló-
kő (lap) megválasztását;
 ▪ a rakásminta kialakítását;
 ▪ a pályaszerkezet (rétegrendi) felépítését;
 ▪ a vízelvezetés és a szegélyezés módját.

A tervezés során figyelembe kell venni:
 ▪ az éghajlati viszonyokat
 ▪ az épített környezetet;

 ▪ az esztétikai igényeket;
 ▪ a terepviszonyokat;
 ▪ a talaj és altalaj tulajdonságait;
 ▪ a mértékadó talajvízszintet;
 ▪ a vízelvezetési lehetőséget és a fagyhatást;
 ▪ a várható igénybevételek típusát, mértékét.

A burkoló kő (vagy lap) megválasztását egyrészt az egyedi igé-
nyek határozzák meg, másrészt a várható igénybevételek. Ezek 
alapján, illetve a burkolókövek – gyártó által megadott – műszaki 
paraméterei alapján kiválaszthatók az adott térburkolat kialakítá-
sához legmegfelelőbb beton burkolóelemek.

nagyobb terhelés esetén alkalmazható rétegrendi felépítés
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Pályaszerkezet rétegfelépítése

 6 cm Leier Kaiserstein Taverna térburkoló kő
 3 cm homokágy vagy zuzalék
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  (teherelosztó és fagyvédő réteg)
  termett talaj

 Leier Solido térburkoló kő 16,5x20

3
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1. Beton burkolókő
A Leier beton térkő és burkolólap termékcsalád széles elemvá-
lasztéka lehetővé teszi, hogy bármely igénybevétel és egyedi 
igény esetén megtaláljuk a megfelelő burkolóelemeket. 

2. Ágyazóréteg
A beton burkolókövek ágyazata általában homok vagy finom ka-
vics. (Egyedi esetekben előfordulhat ágyazó habarcs alkalmazása 
is.) Mészkőzúzalék alkalmazása tilos!
Az ágyazóhomok legnagyobb névleges szemnagysága legfeljebb 
5 mm lehet. Az 5 mm feletti (max. 8 mm) szemnagyságú rész 
mennyisége nem haladhatja meg a 10 m%-ot. A 0,063 mm-nél 
kisebb szemnagyságú rész aránya pedig legfeljebb 5 m% lehet. 
Az ágyazóhomok nem tartalmazhat vízben oldódó anyagokat.
Az ágyazóréteg vastagsága 20-40 mm, általában a legkedvezőbb 
a 30 mm-es vastagság alkalmazása.

3. Teherhordó aljzat, burkolatalap
Szilárd teherhordó aljzatot elsősorban nagy terhelésnek kitett 
térburkolatoknál alkalmaznak ( pl.: buszmegálló öblöknél). Ez 
rendszerint beton, vagy vasbeton lemez, melynek a vastagságát 
és a szükséges vasalását a  pályaszerkezet méretezése során hatá-
rozzuk meg.
Egyéb esetekben a burkolatalap ún. kötőanyag nélküli alapréteg. 
Ez ideális talajviszonyok esetén, jó minőségű, kellő teherbírású 
földművön létesíthető. Általános esetben a megfelelően tömö-
rített (esetleg javított) altalajon kialakított tömörített zúzottkő 
aljzat (egyben fagyvédő réteg) képezi a burkolatalapot. 

4. Földmű
A földmű a következő rétegekből áll:

 ▪ tömörített altalaj;
 ▪ feltöltés;
 ▪ talajjavító réteg (szükség esetén).

A térburkolat kialakítása során létesített tükör a földmű felső 
szintje.

5. Védőrétegek
Védőrétegként fagyvédő, vagy talajjavító réteg kialakítása lehet 
szükséges.
Fagyvédő réteget kell létesíteni, ha a földmű talaja fagyérzé-
keny, vagy fagyveszélyes és a pályaszerkezet – kellő vastagság – 
hiányában – nem védi meg a fagytól.
Talajjavító réteg létesítése szükséges, ha a földmű tervezési 
teherbírása, vagy a földműtükörben az építés során szükséges 
teherbírása (ÚT 2-1.202; ÚT 2-3.212) a talajadottságok vagy a kör-
nyezeti, időjárási viszonyok miatt nem teljesíthető.

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

nagyobb terhelés esetén alkalmazható rétegrendi felépítés – 
Burkolólapok  esetén

kisebb terhelés esetén alkalmazható rétegrendi felépítés – Burkolólapok  
esetén
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 Leier Euroline burkolólap 40x40 cm  Leier Euroline burkolólap 40x40 cm
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Beton térburkoló kövek vastagságának és típusának megválasztása a forgalmi terhelés függvényében
Pályaszerkezet forgalmi igénybevétele

Alkalmazások

Beton burkolókövek

Forgalmi terhe-
lési osztály jele, 
megnevezése

20 év alatt át-
haladó 100 kN 

egységtengelyek 
száma*

≥ 7,5 t 
össztömegű 

nehéz járművek 
naponkénti 

száma*

kapcsolódás 
szerinti 
osztálya   
(72. oldali 

táblázat alapján)

legkisebb  
vastagsága 

[mm]

fektetési 
mintázata  
(72. oldali 

táblázat alapján)

A 
Nagyon könnyű

< 5 × 104 0 –15

Sétálóutcák, kerékpárutak,
zsákutcák, beszállító gépkocsi forgalom 
nélküli utcák, egyszeri szemétszállító gépkocsi 
forgalommal,
személygépkocsi beállók**

A
60

H vagy F

B F

C 80 H vagy F

5 × 104 – 105 15 – 40

Mellékutcák és terek személygépkocsi- és 
legfeljebb heti kétszeri szemétszállító 
gépkocsi forgalommal, 
személygépkocsi parkolók**

A 60 H vagy F

B
80

F

C
H

100 F

B 
Könnyű 105 – 3 × 105 40 – 100

Sétálóutcák beszállító tehergépkocsi 
forgalommal, 
lakótelepi utcák legfeljebb 7,5 t össztömegű 
tehergépkocsi forgalommal

A
60 H

80 F
B

C
100 H

120 F

C 
Közepes 3 ×105 – 106 100 – 400

Lakott területek utcái esetenkénti (nem 
átmenő) legfeljebb 100 kN tengelysúlyú 
tehergépkocsi forgalommal, 
településen belüli más közlekedési területek,
ipari területek megállóhelyei ***

A
80 H

100 F
B

C 120 H

D
Nehéz 106 – 3 × 106 400 – 1200

Főutak, 
települések gyűjtőútjai, vagy átmenő utak,
autóbusszal igénybevett forgalmi területek,
megállók, parkolók,
100 kN-nál nem nehezebb tengelysúlyú 
járművekkel használt ipari területek***

A 100 H

B 120 F

Jelölések:

H – halszálkakötés, kettős halszálka kötés vagy ezekkel egyenértékű fektetési mintázat.

F – futósoros kötés vagy tömbkötés, illetve ezekkel egyenértékű fektetési mintázat.

* A két feltétel közül a nagyobbik a mérvadó.

** Nehéz tengelysúlyú járművek eseténkénti terhelésénél (pl. tűzoltó gépkocsi) a beton térkövek vastagsága 80 mm legyen.

*** Nem értve bele a konténertárolókat és a kerekes rakodódaruk, a villás targoncák által okozott terhelő igénybevételt.

Méretezés
Természetesen a várható terheléstől és igénybevételektől füg-
gően az egyes rétegek vastagsága, anyagi jellemzői jelentősen 
eltérhetnek a különböző felhasználási területeken.
Az egyes rétegek vastagságát az ide vonatkozó szabványnak és 
előírásoknak megfelelően méretezéssel kell meghatározni.

A beton térburkoló kövekből készült burkolatok méretezésének 
alapja minden esetben a forgalmi igénybevétel fajtája és mérté-
ke. A forgalmi igénybevétel típusok és terhelési osztályok isme-
retében az alábbi táblázatok alapján a térburkolatok megfelelő 
pályaszerkezeti rétegrendje típusszerűen, egyszerűen kiválaszt-
ható, meghatározható. A méretezési táblázat 8 cm vastagságú 
térburkoló kövek alkalmazásának feltételezésével készült.

A betonkő burkolatú pályaszerkezetek méretezését az
e-ÚT 06.03.42 (ÚT 2-3.212) előírásai alapján kell végezni.

Méretezés szempontjából fontos a beton térburkoló kövek egy-
máshoz illeszkedésének módja, oldalfelületeinek kapcsolódása. 
Ez alapján három különböző osztályba soroljuk a beton térköve-
ket (táblázat).
Szintén meghatározó – a betonkő térburkolat teherbírását be-
folyásoló tényező – a kialakítandó fektetési mintázat (táblázat). 
A szokásos fektetési mintázatok közül a halszálka kötésben fekte-
tett betonkő burkolatok viselkednek a legkedvezőbben a forgal-
mi igénybevételekkel szemben.
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Beton térburkoló kövek osztályai kapcsolódásuk alapján
A osztály B osztály C osztály

Két irányban, mind a négy csatlakozó oldalfelületen 
egymáshoz kapcsolódó betonkövek. A hossz- és 
kereszthézagok kinyílása egyaránt akadályozott. 
Rendszerint halszálka kötésben fektetik.

Egy irányban, két oldalfelületükön egymáshoz kap-
csolódó betonkövek. A hossztengellyel párhuzamos 
hézagok nyílása akadályozott. Méretpontos gyártás 
és szakszerű fektetés esetén a másik két – nem 
fogazott – oldalon is létrejöhet megfelelő kötés. 
Rendszerint futó kötésben fektetik.

Egyenes oldalfelületű betonkövek, melyeknek 
nincs egymásba nyúló kapcsolódásuk. A megfelelő 
kapcsolódás csak méretpontos gyártás és szakszerű 
fektetés esetén jön létre.

Szokásos fektetési mintázatok
Fektetési alapmintázatok Átalakított fektetési (alap-) mintázatok

a) futósoros kötés d) dupla V kötés

b) halszálka kötés e) kettős halszálka kötés

c) tömbkötés (parkettakötés) f ) áthelyezett parkettakötés

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK
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Betonkő burkolatú pályaszerkezetek típusai 

Változat Pályaszerkezeti rétegek és a védőréteg  
megnevezése

Forgalmi terhelési osztály, tervezési forgalom TF

A B C D

30–100 ezer 100–300 ezer 300 ezer – 1 millió 1–3 millió

egységtengely áthaladásánál a rétegek vastagság [cm]

1 Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
M50

V

35

V

40

2 Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
FZKA

V

25

V

30

V

35

3a
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
HKt
HTh vagy M20

V

20

V

20

15

V

20

22

3b
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
HKt
M50

V

20

18

V

20

22

3c
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
HKt
FZKA

V

20

15

V

20

18

4a
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
HKt 
HTh vagy M20

V

15

15

V

15

22

V

15

34

4b
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
HKt
M50

V

15

18

V

15

24

V

15

30
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Betonkő burkolatú pályaszerkezetek típusai 

Változat Pályaszerkezeti rétegek és a védőréteg  
megnevezése

Forgalmi terhelési osztály, tervezési forgalom TF

A B C D

30–100 ezer 100–300 ezer 300 ezer – 1 millió 1–3 millió

egységtengely áthaladásánál a rétegek vastagság [cm]

4c
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
HKt 
FZKA

V

15

18

V

15

22

5
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
C12/15
HTh vagy M20

V

17

V

20

V

20

15

6a
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
C12/15
HTh vagy M20

V

15

15

V

15

18

V

15

25

6b
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
C12/15
M50

V

15

18

V

15

25

6c
Betonkő burkolat (+3 cm ágyazat)
C12/15
FZKA

V

15

15

V

15

18

v: betonkő burkolat vastagságát a 53. oldali táblázat szerint kell megadni.
FZKA: folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap.
M50: mechanikai stabilizáció Dmax = 50 mm.
M20: mechanikai stabilizáció Dmax = 20 mm.
C12/15: beton burkolatalap az ÚT 2-3.208 útügyi műszaki leírásnak megfelelően, de a betonszilárdság jelölése az MSZ EN 206-1 szerinti.
HKt: hidraulikus kötőanyaggal stabilizált homokos kavics telepen keverve, a jelöléstől eltérően hidraulikus útépítési kötőanyagon     
 (HRB) kívül másfajta hidraulikus kötőanyagok is alkalmazhatók, pl. cement, pernye, stb., az ÚT 2-3.207 előírásnak megfelelően.
HTh: hidraulikus kötőanyaggal stabilizált talaj, helyszínen keverve, a jelöléstől eltérően hidraulikus útépítési kötőanyagon     
 (HRB) kívül másfajta hidraulikus kötőanyagok is alkalmazhatók, pl. cement, pernye, stb., az ÚT 2-3.207 előírásnak megfelelően.

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

TE
RV

EZ
ÉS

I I
RÁ

N
YE

LV
EK



www.leier.eu82

TÉ R BUR KOL ATOK ,  K E R TÉ PÍTÉS

Térburkoló kő vastagsága
Személygépkocsi forgalom által igénybevett területek burkolásá-
ra kötőhatású kövekből 6 cm vastag, nem kötőhatású kövekből  
8 cm vastagságú elemeket kell betervezni. Ahol - akár időszako-
san is - tehergépjármű forgalom várható, ott 8 cm vastag, úgyne-
vezett kötőhatású köveket kell betervezni. 

A nehéz terhelésű forgalmi felületek tervezését minden esetben 
8 cm vastagságú elemekből kell elvégezni, például:

 ▪ nyomsáv tartó nehézforgalomnál,
 ▪ emelkedőben,
 ▪ lassan haladó nehéz forgalomnál,
 ▪ gyakori fékező és gyorsító mozgásnál,
 ▪ keresztezési, csatlakozási és betorkolló felületeken,
 ▪ konténer rakodási területeken.

Ágyazó réteg vastagsága
Az ágyazó (fektető) réteg vastagsága 3 cm legyen. E réteg szere-
pe a térburkoló kövek rugalmas ágyazása, az alsó lapjukon fellé-
pő súrlódás biztosítása, valamint az esetleges magasságkülönb-
ségek és az ágyazat felületének tökéletes kiegyenlítése.
Túl vastag ágyazat kialakítását kerülni kell, mivel (főleg nem meg-
felelő tömörítés esetén) megnő a nyomvájúsodás veszélye.

Burkolatalap vastagsága
A burkolatalap méretezése során a helyi viszonyok figyelembe 
vételével (talaj-, klíma-, víz- és terepviszonyok, stb.) meg kell 
határozni a burkolatalap fajtáját (kötőanyag nélküli, kötőanyag-
gal stabilizált, stb.). Az olyan területeken, ahol az altalajt meg kell 
óvni a burkolatra hullott csapadéktól, vagy vegyi anyagoktól (pl. 
üzemanyagtöltő állomás esetén), ott aszfalt, fólia, vagy beton 
alapréteg alkalmazása szükséges.
A burkolatalap felső síkjára a tervezőnek a méretezési táblázat 
alapján meg kell adni a teherbírási modulust (E2 /MN/m2).

Fagyvédő réteg vastagsága
A térburkoló kövek felhasználásával készült burkolatok vonatko-
zó szabvány szerint meghatározott fagyvédő rétegének szüksé-
ges vastagságát, valamint a fagyállóság szempontjából szüksé-
ges teljes fagyálló pályaszerkezeti összvastagságot (20-80 cm) 
a méretezési táblázat tartalmazza. A méretezési táblázatban 
megadott vastagsági értékek kötőanyag nélküli, fagyálló földmű-
re épített burkolatokra vonatkoznak. Fagyérzékeny, illetve fagy-
veszélyes talajok esetében a fagyállóságot biztosító fagyvédő ré-
teg nem vehető figyelembe a teherbíró rétegrend számításakor.

Földmű
A földművet az ÚT 2-1.222 útügyi műszaki előírás figyelembe 
vételével kell tervezni.
A földmű teherbírása (a tervezési élettartam alatt) a legkedvezőt-
lenebb időjárási környezeti feltételek mellett sem csökkenhet  
40 MN/m2 alá. Amennyiben ez a feltétel nem teljesíthető, javító-
réteget kell létesíteni.

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK
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Csapadékvíz elvezetés
A megfelelő vízelvezetésről a burkolat felszínén és a burkolat 
alatti rétegekben egyaránt gondoskodni kell.

A pályaszerkezetben szivárgó vizek elvezető rétege lehet ágyazó 
homok réteg, vagy a kötőanyag nélküli alapréteg és az alsó szű-
rőréteg is.

A beton térburkoló kövekből készült burkolatok oldalesése az 
igényeknek megfelelően 2,5 %-nál ne legyen kisebb. 
Ezen burkolatoknál a pontszerű (víznyelő akna) vízelvezetés 
helyett a vonalmenti vízelvezetés (folyóka) alkalmazása ajánlott. 
A folyóka vagy víznyelő akna mentén 3-4 db térkő méretének 
megfelelő szélességben az elemeket beton alapra, habarcsba 
javasolt ágyazni, és ezen a szakaszon a fugákat száraz habarccsal 
javasolt kitölteni.
A vízelvezető pont, vagy vonal szintjét a burkolat szintjéhez ké-
pest 3-5 mm-rel alacsonyabbra javasolt építeni.

A térkő burkolatok – amennyiben kötőanyag nélküli hézagkitöl-
tő anyaggal és ágyazattal készülnek – vízáteresztő képességgel 
rendelkeznek, ezért az ilyen burkolatok akár oldalesés nélkül is 
tervezhetők. Ebben az esetben, illetve vízzáró vagy vízre érzé-
keny földmű (pl.: agyag, lösz) esetén a fagyvédő réteg, illetve az 
ágyazat vízelvezetéséről drain cső vagy kavicsléc alkalmazásával 
gondoskodni kell. 

Szivárgó réteg
A burkolaton keresztül az alsó rétegekbe szivárgó víz elvezeté-
sére – nagy hézagtartalmú – szivárgó réteget kell kialakítani az 
alapréteg alatt. A szivárgó réteg legkisebb vastagsága 10 cm, alsó 
felületének oldalesése min. 4 % legyen.

A finom talajszemcsék szűrőrétegbe történő bemosódása ellen 
a kötött talajra – legalább 200 g/m2 tömegű – geotextíliát kell 
fektetni. Ez megakadályozza a szűrőréteg – talajszemcsék általi – 
eltömődését.

A szivárgó vizeket az oldalszivárgókba, illetve a nagyobb hossz-
esésű szakaszoknál a keresztszivárgókba kell összegyűjteni és 
bevezetni a csatornába, vagy az oldalárkokba. A szivárgó vizek 
elvezetését minden esetben meg kell tervezni.

Hézagok
A beton térburkoló köveket különböző hézagképzéssel fektetik. 
A hézagszélességet általános esetben 3-5 mm-re javasolt vá-
lasztani. A hézagkitöltő anyag lehet homok, gumibitumen, vagy 
bitumenes habarcs.
Fugázó homokként 0-2 mm szemnagyságú, agyag- és iszapmen-
tes homokot kell használni. 
A hézagkitöltő homok szemmegoszlására vonatkozó előírásokat 
az e-UT 06.03.42 (ÚT 2-3.212) útügyi műszaki leírás tartalmazza.

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

TE
RV

EZ
ÉS

I I
RÁ

N
YE

LV
EK

 6 cm Leier Kaiserstein Taverna térburkoló kő
 3 cm homokágy vagy zuzalék
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  tartó, szűrő és fagyvédő réteg

 Leier „K” szegélykövekből kialakított vízelvezető vályú

 Leier Quartz kiemelt útszegélykő  100x15/12x30 cm

 8 cm Leier Solido térburkoló kő  16,5x20x8 cm
 5 cm cementhabarcs
 10 cm vasalt beton útpálya
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  tartó, szűrő és fagyvédő réteg
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Szegélyezés
A beton térburkolatokat szegélyek közé építik. Ez akadályozza 
a beton térkő elemek kimozdulását. A burkolat leginkább a szélei 
mentén károsodhat, ezért a normálkövek által alkotott mező szé-
leinek szabályos és egyenes él mentén történő lezárása lehetővé 
teszi a forgalmi terhelés általi kimozdulás elleni megfelelő vé-
delmet. A lezáráshoz, szegélyezéshez a burkoló elemek anyagá-
val, felületi kiképzésével megegyező kerti szegélykövet javasolt 
alkalmazni. 

A szegélyek lehetnek kiemeltek, vagy süllyesztettek, de a burko-
lóköveknél mélyebbre kell nyúlniuk az alaprétegbe vagy a talaj-
ba, hogy megfelelő oldaltámaszt biztosítsanak. Leggyakrabban 
betonba (min. C16/20) építve rögzítik.

A lefektetett betonköveket esetenként helyszíni betonnal kell ki-
egészíteni, pl. szegélycsatlakozásnál, ha a különleges csatlakozó-
idomok hiánya miatt elég nagy idomhiányos részt kell burkolni.

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK
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 6 cm Leier Kaiserstein Taverna térburkoló kő
 3 cm homokágy vagy zuzalék
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  tartó, szűrő és fagyvédő réteg

 6 cm Leier Kaiserstein Taverna térburkoló kő
 3 cm homokágy vagy zuzalék
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  tartó, szűrő és fagyvédő réteg

 Leier Quartz térburkoló szegélykő 100x8x20cm
 Leier Quartz kerti szegélykő 100x5x20cm
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TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Leier Kaiserstein Taverna N+F térkő Leier Piazza 20x10x8cm N+F térkő

Leier Kaiserstein Castrum natúr 8 cm térkő

Leier Quartz

5 cm   Leier Kaiserstein Castrum natúr 5 cm térkő

Leier Kaiserstein Forum N+F térkő 8 cm

TE
RV

EZ
ÉS

I I
RÁ

N
YE

LV
EK

 6 cm Leier Kaiserstein Taverna térkő
 4 cm homokágy vagy zuzalék
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  (teherelosztó és fagyvédő réteg)
  termett talaj

 8 cm Leier Kaiserstein Castrum natúr 8 cm térkő
 4 cm homokágy vagy zuzalék
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  (teherelosztó és fagyvédő réteg)
  termett talaj

 Leier „K” szegélykövekő 25x25x15/10 cm
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Fektetési minták
A térburkolatok tervezése során a fektetési mintázat meghatáro-
zásánál számos szempontot kell figyelembe venni.
A tervezést alapvetően befolyásolja, hogy az adott burkolat 
gyalogos vagy gépjármű forgalom veszi igénybe. Természetesen 
gyalogos forgalom esetén elsősorban az esztétikai szempontok 
érvényesülnek, míg a gépjárműforgalomnál a térburkolat teher-
bírása lesz az elsődleges. (Gépjárműforgalom esetén fontos az 
is, hogy a kialakítandó mintázat és a színek ne legyenek zavaró 
hatásúak.)

A tervezőnek kerülnie kell a technológiai és az esztétikai szem-
pontból idegen anyagok betervezését (pl.: kavicsbeton, cement-
habarcs, kötőanyag nélküli pótlások).
A beton térburkoló kövekből kialakítandó mintázat megválasztá-
sakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 ▪ közlekedési irány;
 ▪ csatlakozási igény (szegélyhez, épülethez, utakhoz, stb.);
 ▪ jelölési szándék (sáv, kiemelt hely, veszélyes hely, stb.);
 ▪ esztétikai szempontok;

 ▪ teherbírási igények (az egymásba kapcsolódó oldalfalú ele-
mekből készült burkolatok teherbírása jobb).

Gazdaságossági szempontból előnyös, ha a tervezett térbur-
kolat alaprajzi méreteit, a választott burkolóelemeket, valamint 
a mintázatot olyan összhangban határozzuk meg, amely ered-
ményeként a lehető legkevesebb darabelem felhasználására lesz 
szükség.

Törekedni kell arra, hogy az alaprajz egész elemből kirakható le-
gyen. Amennyiben ez esetleg nem megoldható, akkor a részlet-
tervben útmutatást kell adni az úgynevezett csonka méretek ki-
képzésére vonatkozóan.

A fektetési minták meghatározása során jelentős szerepe van az 
adott mintázaton belül alkalmazott színeknek is. A különböző 
színű burkolóelemek adott mintázaton belüli felhasználásával – az 
esztétikai hatások mellett – különböző jelölési módok létesíthetők.

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK
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TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Agora rakásminták

Műszaki adatok
Térkő igény

M-001 M-002 M-003 M-004

17×11,5 cm-es tégla 42 db/m2 25 db/m2 36 db/m2 31 db/m2

11,5×11,5 cm-es kocka 14 db/m2 37,5 db/m2 22 db/m2 28 db/m2

Mintakód: M-001
Mintakód: M-002

Mintakód: M-003
Mintakód: M-004
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TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

10x10 cm 10x20 cm 20x20 cm 20x30 cm 30x30 cm

M-005 - 50 db/m2 - - -

M-006 9 db/fm (szélekhez) - - 17 db/m2 -

M-007 - - - 17 db/m2 -

M-008 - - - 17 db/m2 -

Mintakód: M-005 Mintakód: M-006

Mintakód: M-007

Piazza, Rollo rakásminták

Mintakód: M-008
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TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

10×10 cm 10×20 cm 20×20 cm 20×30 cm 40×40 cm

M-009 - 4,55 db/m2 13,6 db/m2 -

M-010 - 25 db/m2 12,5 db/m2 - -

M-011 - 28 db/m2 11 db/m2 - -

M-012 - 50 db/m2 - - -

Mintakód: M-010

Mintakód: M-011 Mintakód: M-012

Piazza, Rollo rakásminták

Mintakód: M-009
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Mintakód: M-013 Mintakód: M-014

Piazza, Rollo rakásminták

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

10×10 cm 10×20 cm 20×20 cm 20×30 cm

M-013 20 db/m2 - 20 db/m2 -

M-014 3,5 db/m2 - 3,5 db/m2 14 db/m2

Kombinált sablonos térkövek
Leier-Kaiserstein TAVERNA térkő termékünket kombinált méretű 
kiszerelésben gyártjuk, melynél az egyes méretek megoszlása 
egy raklapra vetítve: 30x20x6 cm-es kő 90 db, 20x20x6 cm-es kő 
120 db, 20x10x6cm kő: 90 db

Társaságunk jelenleg több termékét is kombinált méretcsomago-
lással kínálja, melyek közös jellemzője, hogy a jelenlegi trendek-
nek megfelelően, a természetes hatás elérése érdekében nem 
kínálunk hozzá szabályos, ismétlődő minta szerinti burkolatkép 
kialkítási sémát. A termék burkolását az alábbiak szerint ajánljuk 
elvégezni:
1. soros rakásban: ekkor 20 cm széles sorokban kerül beépítésre 
a térkő, a különböző méretű elemek véletlenszerű sorolásával. 
Ennél a rakásmódnál fő szabály, hogy az egymás feletti sorok 
elemei kötésbe kerüljenek egymással, így csak „T” alakú fugák 
jelennek meg a burkolaton. Ez a rakásmód látható a gyári csoma-
golású raklapok rakásképén is.
2. vadkötésben történő beépítés: ennél a burkolási mód-
nál az egyes elemek véletlenszerűen kerülnek beépítésre, azaz 
a 20x20 cm méretű elemek mellé a 20x10 és 30x20 cm méretű 

elemek egyes helyeken álló, egyes helyeken erre merőleges, fek-
vő helyzetben kerülnek a burkolatba. Ennél a burkolási módnál 
egyszerűbb a különböző irányváltások kialakítása is. vadkötésben 
történő burkolásnál természetesen előfordulhat négy kő sarkai-
nak egy pontban történő találkozása, azaz  ”+” alakú fuga kialaku-
lása, de a burkolat N+F rendszerű, fésüs távtartókialakításának 
köszönhetően továbbra is vízszintes teherelosztó tárcsaként 
működik.
Mindkét rakási módnál fontos, hogy ahogy az a raklapok csoma-
golásán is szerepel, egyidőben folyamatosan legalább 3-4 raklap-
ból kerüljenek beépítésre az egyes burkolókövek!

Mindkét rakási módnál fontos, hogy ahogy az a raklapok csoma-
golásán is szerepel, egyidőben folyamatosan legalább 3-4 raklap-
ból kerüljenek beépítésre az egyes burkolókövek!

CASTRUM burkolókő esetében az első, soros rakásban történő 
beépítést javasoljuk!
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TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Imperium Classic és Imperium Elegant rakásminták

Mintakód: IM-001

Mintakód: IM-002

Mintakód: IM-003

Mintakód: IM-004

Mintakód: IM-005

Mintakód: IM-006

Mintakód: IM-007

Mintakód: IM-008

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012
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Imperium Classic és Imperium Elegant rakásminták

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

60x30 cm 45x30 cm 30x30 cm

IM-001 3,70 db/m2 5,55 db/m2

IM-002 3,18 db/m2 6,36 db/m2

IM-003 2,52 db/m2 5,04 db/m2 5,04 db/m2

IM-004 2,78 db/m2 6,95 db/m2

IM-005 7,41 db/m2

IM-006 5,13 db/m2 3,42 db/m2

IM-007 2,47 db/m2 2,47 db/m2 2,47 db/m2

IM-008 2,47 db/m2 2,47 db/m2 2,47 db/m2

IM-009 2,02 db/m2 2,02 db/m2 4,04 db/m2

IM-010 2,02 db/m2 2,02 db/m2 4,04 db/m2

IM-011 1,59 db/m2 3,17 db/m2 3,17 db/m2

IM-012 1,23 db/m2 4,94 db/m2 1,23 db/m2

Mintakód: IM-009 Mintakód: IM-011

Mintakód: IM-010 Mintakód: IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012

IM-001

IM-002

IM-003

IM-004

IM-005

IM-006

IM-007

IM-008

IM-009

IM-010

IM-011

IM-012
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TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Imperium Naturo rakásminták

Mintakód: IM-013

Mintakód: IM-014

Mintakód: IM-015

Mintakód: IM-016

Mintakód: IM-017

Mintakód: IM-018

Mintakód: IM-019

Mintakód: IM-020

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024
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Imperium Naturo rakásminták

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

Műszaki adatok

Mintakód
Térkő igény

60x40 cm 40x40 cm

IM-013 2,50 db/m2 2,50 db/m2

IM-014 2,08 db/m2 3,12 db/m2

IM-015 2,24 db/m2 4,48 db/m2

IM-016 1,56 db/m2 3,90 db/m2

IM-017 4,16 db/m2

IM-018 3,12 db/m2 1,56 db/m2

IM-019 3,41 db/m2 1,14 db/m2

IM-020 2,50 db/m2 2,50 db/m2

IM-021 2,88 db/m2 1,92 db/m2

IM-022 2,88 db/m2 1,92 db/m2

IM-023 2,76 db/m2 2,07 db/m2

IM-024 3,08 db/m2 1,54 db/m2TE
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Mintakód: IM-021 Mintakód: IM-023

Mintakód: IM-022 Mintakód: IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024

IM-013

IM-014

IM-015

IM-016

IM-017

IM-018

IM-019

IM-020

IM-021

IM-022

IM-023

IM-024
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ről, lyukak fúrásával vagy más egyéb módon (pl.: szűrőbeton) 
úgy kell gondoskodni, hogy az elvezetésre kerülő víz ne tudja 
kimosni a térburkoló kövek alól az ágyazatot (pl.: geotextília 
alkalmazásával ).
Kötőanyaggal stabilizált felső alapok esetén az ágyazó/fekte-
tő réteget a felső alap kötése előtt kell ráteríteni és lesimítani. 
Különleges esetekben, például buszmegállóknál vagy üzemi 
bejáróknál célszerű lehet az ágyazati anyaghoz kötőanyagként 
cementet vagy meszet hozzáadni. Ilyenkor is előnyös az ágyazó/
fektető réteget a durva, még meg nem kötött stabilizált vagy 
beton alaprétegre felhordani.

A földmű kialakítása
A földművek kivitelezését a tervdokumentáció, illetve külön elő-
írások szerint kell elvégezni. A földmű tömörsége legalább  
Tr= 90%-os legyen (MSZ 14043-7); az MSZ 2509-3 sz. szabvány 
szerint meghatározott teherbírási modulusa pedig legalább 
E2= 45 MN/m2 (kivéve a kerékpár- és gyalogutak alatt). Ameny-
nyiben ezek a feltételek nem biztosíthatók, akkor talajjavító réteg 
beépítésével érhető el a kívánt minőség ( teherbírás, tömörség).
Az elkészült földmű feleljen meg az MSZ-04-802-1 sz. szabvány 
minőségi előírásainak. A tükröt minden esetben 4 %-os oldal-
eséssel kell kialakítani, vagyis abban az esetben is, ha a burkola-
tot vízszintesre tervezték. 

Burkolatalap készítése
Ágyazati réteg készítése
A tükörre a méretezett rétegrendnek megfelelő vastagságú 
fagyvédő réteget és/vagy ágyazatot kell készíteni. Erre a célra 
folyamatos szemeloszlású szemcsés anyag: zúzottkő, zúzalék, 
homokos kavics, kavics, murva, bányameddő, kohósalak, stb. 
használható (ÚT 2-3.601).
A fagyvédő rétegre és a fölé kerülő ágyazatra előírt teherbírási mo-
dulust (E2) a méretezési táblázatból lehet meghatározni. A több 
rétegből kialakított ágyazat felső síkját a burkolattal megegyező 
oldaleséssel kell kialakítani, a megengedett tűréshatár 1,5 cm.

A megfelelően kialakított alapra vegyes szemszerkezetű, agyag- 
és iszapmentes, nagy belső súrlódási szögű és az építéskor 4-5 
cm laza vastagságú ágyazatot kell teríteni, a burkolatnak megfe-
lelő eséssel. Az ágyazó réteg felületét léccel kell lehúzni; nagyobb 
felületek esetén gépi lehúzó berendezés alkalmazása javasolt. 
A lehúzott felületre rálépni nem szabad (tömörítése majd a bur-
kolattal együtt történik). Ez a réteg a kövek tömörítése során kb. 
3 cm-re tömörödik, ezért a lehúzott ágyazat, illetve a lerakott 
burkolat szintjét 1-1,5 cm-rel a kívánt szintnél magasabbra kell 
kiképezni.
Ágyazó/fektető rétegként lehetőség szerint 0/4 szemszerkezetű 
homokot javasolt használni, de erre a célra felhasználhatók töb-
bek között a következő anyagok is:

 ▪ 0/2 zúzott homok, 
 ▪ 2/5 zúzalék, 
 ▪ zúzott homok és zúzalék 30/70%-os keveréke,
 ▪ kőpor, 
 ▪ erőművi granulátum, őrölt pernye, stb.

Kötőanyaggal stabilizált alapréteg (felső alap) készítése
Olyan pályaszerkezet esetén, amelynél az ágyazatra kötőanyag-
gal stabilizált alapréteg is kerül, a keveréket az előkészítési, 
terítési, utókezelési és szilárdsági előírásoknak megfelelően kell 
teríteni és ellenőrizni (ÚT 2-3.206, ÚT 2-3.207). A felület pontossá-
gi határa 1,0 cm, kialakítandó oldalesése a burkolat oldalesésével 
egyezzen meg.
Beton, aszfalt vagy más kötött és nem megfelelő oldalesésű 
teherhordó rétegek esetén további vízelvezetési lehetőségek-
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A burkoló kövek fektetése
A burkolatok készítéséhez csak olyan elemeket szabad használni, 
amelyek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány előírásainak.

Szegélyezés, szélek kialakítása
A szegélyelemek mellé futósorszerűen kell fektetni a szél- és 
irányköveket (félkő, kötőkő), amelyek a továbbiakban a sorolási 
irányt, a kötési szabályokat és a fektetési szintet is meghatároz-
zák. Szabályos szélű felületek kivitelezését a szegély készítésével; 
a szabálytalan szélű felületek építését pedig a mezőközépen lévő 
egész elemek fektetésével célszerű kezdeni.
Szegélyezés nélküli burkolatok esetén a szélső burkoló elemeket 
betonba kell fektetni, ezáltal biztosítva a szélső elemek megfelelő 
”befogását”.

Beton térburkoló kő mező kialakítása
A hézag irányát a széleken lefektetett iránykövekhez kell igazíta-
ni. Nagy felületek esetén, ahol a szélkövek messze vannak egy-
mástól (4,0 m), közbenső iránysorok kialakítása szükséges. A le-
fektetendő elemek pontos helyét az iránykövek közé kifeszített 
zsinórral kell kijelölni. A köveket egymás után, sorba kell fektetni, 
ügyelve az előírt hézagtávolságnak, a sorok egyenességének, 
valamint sorhálózat derékszögűségének a betartására. Az elemek 
közötti hézagok egyenletességének biztosításához használható 
távtartó elem is, de gyártható olyan burkoló elem is, amelynek 
oldalfalán erre a célra hézagképző borda van kiképezve.
Amennyiben a felületet minták díszítik, akkor először a minták 
főbb vonalait kell lefektetni. Ha a felületet többféle eltérő alakú 
elem alkotja, akkor egyedileg kell kipróbálni és felismerni a kötés 
törvényszerűségeit.

Az elemek engedélyezett mérettűrései miatt a megkívánt fek-
tetési szélesség betartását, a szélbekötések távolságát egy-egy 
iránysor kirakásával célszerű ellenőrizni.
A térburkoló elemeket mindig a már lefektetett elemek felületé-
ről kell fektetni. A fektetés utolsó művelete az elemek kiigazítása 
irány és hézagszélesség szerint. Magassági kiigazításra csak egyes 
csatlakozásoknál, műtárgyaknál lehet szükség; a mező középi 
felületek magassági kiigazítását a vibrációs tömörítés biztosítja.

A nagyobb, szabályos felületeknél előnyös a gépi fektetés alkal-
mazása, ebben az esetben egyszerre egy raklap alapterületének 
megfelelő mennyiséget képes a speciális fogó és emelő berende-
zés lefektetni. A szegélyezés és a mezőszéli szabálytalan alak-
zatok lerakása ebben az esetben is kézzel történik és szükséges 
lehet a géppel lerakott elemek kézzel történő kiigazítására is. Erre 
a célra jól használható a kézi kőfogó szerszám.

Tömörítés
A lerakott burkolatot a szélek felől kiindulva, közép felé haladva 
egyenletesen be kell vibrálni. Ez a vibrálás biztosítja az elemek 
ágyazó/fektető rétegbe történő benyomódását és a burkolat 
felszínének végleges beszabályozását. Az erre a célra alkalmas 
berendezés legfeljebb 16 kN rázóerejű lapvibrátor, amelynek 
a kövekkel érintkező lapját gumi- vagy műanyaglemezzel kell 
ellátni, hogy a térburkoló elemek, valamint szegélyek a tömörítés 
során ne károsodjanak.
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A hézagok kiképzése
A beton térburkoló köveket mindig hézagokkal fektetik. A hé-
zagszélességet általános esetben 3-5 mm-re javasolt választani. 
A hézagkitöltő anyag lehet homok, gumibitumen, vagy bitume-
nes habarcs.

Fugázó homokként 0/3 mm szemnagyságú, agyag- és iszapmen-
tes homokot kell használni. A hézagokat folyamatosan – a fekte-
tés előrehaladtával – kell kitölteni.
A fugázásra az egyik módszer az, hogy a felületre teljesen szára-
zon ráterített homokot besöprik. A burkolatot addig kell héza-
golni és újratömöríteni (vibrálni), míg a fugák teljesen fel nem 
telítődnek homokkal. Lehetőség szerint ezt a módszert célszerű 
alkalmazni.

A másik lehetséges eljárás szerint vízzel történik a homok be-
iszapolása az elemek közötti fugákba. Ebben az esetben vibrálni 
szigorúan tilos! A kiszáradás után újabb homokterítés és beisza-
polás következik mindaddig, amíg a hézagok fel nem töltődnek. 
A beiszapoláskor vigyázni kell arra, hogy a burkolat ágyazata ne 
ázzon fel. Ez a fugázási mód különösen nagy odafigyelést, szakér-
telmet követel.

Ha a hézagokat kevert hézagkitöltő anyaggal (gumibitumen, 
bitumenes habarcs) kell kitölteni, akkor a hézagszélességet 
legalább 8 mm-esre javasolt választani. Az ilyen felületeknél a hé-
zagokat előbb a szokott módon homokkal kell kitölteni, majd 
a kiöntés előtt kb. 30 mm mélységig kitisztítani a kiöntő anyag 
részére.

Csatlakozások, különleges felületek
Különleges műtárgyakhoz – pl. aknafedlaphoz, épülethez, más 
burkolathoz, stb. – való csatlakozás alkalmával törekedni kell arra, 
hogy a lehető legkevesebb elemet kelljen vágni, csonkítani. En-
nek nem kizárólag csak esztétikai okai vannak, hanem teherbírási 
és tartóssági szempontból is fontos.
Az olyan helyeken, ahol az altalajt meg kell óvni a burkolatra 
hullott csapadéktól, vegyi anyagoktól, ott aszfalt, vagy beton 
alapréteg, vagy fólia beépítése szükséges.

Gyephézagos elemekkel kapcsolatos tudnivalók
Az alkalmazástechnikai és tervezési útmutatóban leírtakat értelemszerűen kell alkalmazni a gyephézagos elemek esetében is. A kö-
vetkezőkben néhány, kizárólag a gyephézagos elemek felhasználásával készült burkolatokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat 
ismertetünk.
Gyalogos közlekedés esetén elegendő az is, ha az elemeket az elsimított és tömörített talajra helyezzük. Kismértékű személygépko-
csi-forgalom esetén 3-5 cm vastag homokággyal elegendő kiegészíteni a réteget. Parkolóhelyeken, tehergépkocsi-forgalom esetén 
megfelelő teherbírású alapot kell készíteni a gyephézagos elemek fogadására.
A fektetés és bevibrálás után a gyephézagos elemek üregeit termőföldből és fűmagból álló keverékkel kell kitölteni, majd behenge-
relni. Vetésnél a felületeket nedvesen kell tartani. A gyep növekedése érdekében 2-3 utólagos fejtrágyázás javasolt.
Rézsűburkolásnál javasolt az elemeket betonalapra, vagy megfelelően előkészített, homokmentes kavicságyra fektetni.
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TÉRBURKOKAT – HOSSZÚ TÁVRA 
Kivitelezési szabályok dióhéjban

Térburkolat készítésével nem csupán az a célunk, hogy 
környezetünket szépítsük, hanem hogy az elkészült felület 
praktikus, tartós legyen, és hosszú időn át biztonságosan 
lássa el feladatát. Ennek feltétele a szabályos kivitelezés, 
amelynek fontos, de nem egyedüli záloga a stabil, teherbíró 
alap elkészítése, mivel sok múlik a burkolókövek megfelelő 
beépítésén, a rakási mód helyes kiválasztásán is.

Mint minden építési munkálatnál, a burkolatépítésnél is fontos 
az egymásra épülő rétegek egyenletes vastagságban, az építés 
elején, illetve már a tervekben meghatározott magassági szinte-
ken, lejtéskialakításban történő elkészítése. Különösen fontos ez 
az utolsó, kőburkolat alatti szint kivitelezésénél.
Az egyenletes vastagságban kivitelezett burkolatágyazat lehe-
tővé teszi, hogy a szabványon belüli magassági méreteltéréssel 

Fontos, hogy helyesen válasszuk meg a szabályosan elkészített 
ágyazathoz illeszkedő rakási képet is. Egy burkolatot gyakran 
irányváltásokkal, vagy másik burkolat csatlakoztatásával kell ki-
alakítani. Erre mutatnak példákat az alábbi ábrák. 
Alapszabályként elmondható, hogy irányváltásnál egyetlen 
kézzel vagy géppel kialakított (pattintott, vágott, fűrészelt, stb.) 
illesztőkő sem lehet kisebb egy fél hosszúságú normál elemnél, 
illetve egyetlen illesztőkő ferde élletörése/éllevágása sem lehet 
kisebb 45°-nál. Gyakorlati tapasztalatok mutatják, hogy az ilyen, 
esetlegesen kialakított illesztő-elemek kilazulásuk vagy roncso-
lódásuk, repedésük miatt az elkészült burkolat stabilitását veszé-
lyeztetik. Ezen kivitelezési pontokat nehéz előre tervezni, illetve 
kijelölni, így kialakításuk minden esetben a burkoló szakember 
azonnali döntésén múlik.

beton térkő  
engedélyezett +eltéréssel

beton térkő  
engedélyezett +eltéréssel

beton térkő
engedélyezett -eltéréssel

beton térkő
engedélyezett -eltéréssel

szintrehúzott ágyazórétegre fektetett beton térkő

irányváltás kialakítása becsatlakozó burkolatnál

helytelen
kialakítás

helytelen kialakítás
3 mm-nél kisebb fugaszélesség 

kialaításával a kő távtartója 
a szomszédos kőnek ütközik.

helyes
kialakítás

helyes kialakítás
3-5 mm kivánt fugaszélesség 

kialakításával a kő távtartója nem 
ütközik a szomszédos kőnek.

lerakott és tömörített térkő burkolat

tömörítés előtt tömörítés után

ágyazóréteg

ágyazóréteg

Ha a burkolat kialakítása során csupán egyszerű irányváltás 
beépítése válik szükségessé, az hasonló módon, ugyanazon 
alapelveket figyelembe véve készül. A rakási mód kialakítása után 
a burkolatépítési folyamatban a fugázás következik. A fugakitöl-
tés lényege, hogy a burkolatot érő vízszintes irányú erőhatásokat 
az egyes kövek lehetőség szerint minél nagyobb felületen adják 
át egymásnak. 

készült térkövek a tömörítés folyamán, esztétikus burko-
latképet eredményezve azonos felső síkkal ágyazódjanak 
a burkolatba. Egyenetlen vastagságú ágyazóréteg kialakí-
tásnál még a legpontosabb burkolóköveknél is előfor-
dulhat a burkolatsík használat közbeni deformálódása. 
Ennek oka a szabványban megengedettnél nagyobb, 4-5 
cm vastagságkülönbségű ágyazati anyag tömörítés hatá-
sára történő terhelés alóli kitérése.

Az ilyen nagy oldalfelületű erőátadás esetében a vízszintes erő-
hatások a keletkezés pontjától távolodva legyezőszerűen terjed-
nek tovább, egyre csökkenő, kőről-kőre történő erőhatással. Kis 
szélességű fuga kialakításakor a pontokon egymáshoz érő kövek 
sérülése elkerülhetetlen, az egyes kövek kibillenhetnek, kilazul-
hatnak, ezzel veszélyeztetik a burkolat stabilitását. Fontos, hogy 
a térkő oldalán kialakított távtartó a burkolóanyag manipulációja 
közben védi a térköveket az élcsorbulástól, tehát nem a burkolási 
folyamat segédeleme.
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Beton alépítményre történő burkolás
Terasz, medenceszegélyek, nagyobb terhelésű felületek burko-
lása betonozott (esetleg enyhén vasalt) alépítményre javasolt. 
Ilyen alépítményre többféle burkolási eljárás is szakszerű:

1. Cementes-homok ágyazattal
 ▪ Burkolás csak pormentes, nedves (de összefüggő vízfelület 
nélküli) felületen végezhető. Ennek megfelelően kell a betonfe-
lületet előkészíteni.
 ▪ A burkolólapok alsó felületének előnedvesítése 
elengedhetetlen . 
 ▪ A betonfelületen ~4 cm vastagságban szárazon fektetett ce-
mentes-homok (mischung) ágyazat készítendő.
 ▪ A szintre húzott ágyazatra 1:1 keverési arányú cementtej felhor-
dásával lesz tökéletes a burkolólap kötése.
 ▪ Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a burkolólapok, 
4-6 mm fugakialakítással. Az egyes lapok síkfekvése léccel el-
lenőrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

2. Flexibilis csemperagasztó pogácsákkal
 ▪ Burkolás csak pormentes, nedves (de összefüggő vízfelület 
nélküli) felületen végezhető. Ennek megfelelően kell a betonfe-
lületet előkészíteni.
 ▪ A burkolólapok alsó felületének előnedvesítése 
elengedhetetlen .
 ▪ A betonfelületen ~2 cm vastagságig tömörített, 5 db/burkoló-
lap fektetési sűrűségű ragasztópogácsa ágyazat készítendő.
 ▪ Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a burkolólapok, 
4-6 mm fugakialakítással. Az egyes lapok síkfekvése léccel el-
lenőrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

3. Zúzalék ágyazattal
 ▪ Burkolás előtt nem szükséges a betonfelület, illetve a burkolóla-
pok előkészítése.
 ▪ A burkolat széleinek rögzítése zúzalék ágyazat alkalmazása 
esetén elkerülhetetlen. Erre szabadon álló burkolat esetén kerti 
szegélykövek, illetve alumínium profillécek alkalmazása java-
solt. Az ágyazatba kerülő nedvesség szabad eltávozása mindkét 
szegésnél megoldandó!
 ▪ A betonfelületen ~4 cm vastagságban szárazon lehúzott, 
2-5 mm szemnagyságú zúzalék ágyazat készítendő.
 ▪ Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a burkolólapok, 
4-6 mm fugakialakítással. Az egyes lapok síkfekvése léccel el-
lenőrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

Kavics vagy murva alépítményre történő burkolás
Szabadon álló, kis terhelésű felületek burkolása tömörített kavics, 
illetve murva alépítményre is elvégezhető. Ilyen alépítményre 
célszerűen a zúzalék ágyazattal történő fektetés a célszerű:

1. Zúzalék ágyazattal
 ▪ Burkolás előtt elengedhetetlen a kavics vagy murva alap  
megfelelő tömörítése.
 ▪ A burkolat széleinek rögzítése zúzalék ágyazat alkalmazása 
esetén elkerülhetetlen. Erre szabadon álló burkolat esetén kerti 
szegélykövek, illetve alumínium profillécek alkalmazása java-
solt. Az ágyazatba kerülő nedvesség szabad eltávozása mindkét 
szegésnél megoldandó!

 ▪ A betonfelületen ~4 cm vastagságban szárazon lehúzott, 2-5 
mm szemnagyságú zúzalék ágyazat készítendő.
 ▪ Az így előkészített ágyazaton elhelyezhetőek a burkolólapok, 
4-6 mm fugakialakítással. Az egyes lapok síkfekvése léccel ellen-
őrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

Fugakeresztes tárcsás alátétekre történő burkolás
Ezt az utóbbi években elterjedt lapburkolási technológia jellem-
zően födémeken, közvetlenül a vízszigetelést biztosító rétegen 
történő beépítés esetén használatos. A burkolat ilyenkor a csem-
peragasztó pogácsás megoldáshoz hasonlóan csak a lapok négy 
sarka alatt biztosít alátámasztást.

 ▪ Burkolás bármilyen (tehát nem csak pormentes, nedves, de 
összefüggő vízfelület nélküli) felületen elvégezhető, de termé-
szetesen kerülendő az erősen szennyezett felületen történő 
alkalmazás. 
 ▪ A burkololáshoz célszerűen sík felület, vagy állítható magas-
ságú tárcsák használata szükséges. A magasságállítást alátét-
elemek használata pótolhatja. A tárcsára integrált fugakereszt 
esetében legalább 5 mm vastagág az előírás.
 ▪ Az így előkészített aljzaton folyamatos fektetéssel, az egyenes 
sortartási szabályok betartásával elhelyezhetők a burkolólapok.
 ▪ A burkolólapok a beépítés után azonnal terhelhetők!

IMPERIUM lapok beépítése
Terasz, medenceszegélyek, kerti pihenő felületek vagy akár téli-
kertek padozatainak Imperium termékeinkkel történő burkolása 
csak és kizárólag betonozott (esetleg enyhén vasalt) alépítmény-
re javasolt. Ilyen alépítményt a szakmai előírásoknak megfelelő-
en legfeljebb 5,0 x 5,0 méretű raszterben dilatálni kell! Az aljzat 
dilatálását utólagos vágással, a dilatációs raszter lapmérethez 
(lapméret+fugaszélesség) igazításával célszerű kialakítani.
Imperium termékeink fagyállók, ennek ellenére javasolt a lapok 
beépítés előtti, ragasztandó felületükön végrehajtandó előned-
vesítése. A lapokat száraz, pormentes felületre, teljes felületükön 
ragasztva kell beépíteni. A ragasztóanyag felhordására 8 mm-es 
fogazott glettvas használatát kérjük. A lapok fektetés utáni beállí-
tására, szintre ütögetésére fehér fejes gumikalapács használandó. 
A lapokat legalább 3 mm, de általánosan 5-10 mm-es fugaszé-
lességgel kell beépíteni. Ragasztóanyagként a gyártói előírá-
sok burkolás közben történő betartásával bármely fehér- vagy 
traszcement bázisú flexibilis ragasztótermék használható. Kültéri 
alkalmazás esetén kizárólag arra alkalmas anyag használatát 
kérjük.

ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK

A burkolási munka – a szakmai előírások szerint – kizárólag 
+5 °C és +25 °C közötti hőmérséklettartományban végezhe-
tő! Ezt a hőmérsékleti tartományt a munkavégzés teljes ideje 
alatt (éjszaka is) figyelembe kell venni!

GRANITE, PALAIS, EUROLINE, ATRIUM, DEKOR és CLASSIC-LINE burkolólapok (járdalapok) beépítése
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Burkolólapok fugázása
A felhasznált burkolólapok típusa, illetve az ágyazat kialakítása 
szerint különböző fugázási módszerek alkalmazása javasolt. Ce-
mentes homok, illetve ragasztópogácsás ágyazat esetén nedves-, 
míg zúzalékágyba fektetés esetén szárazfugázás alkalmazható.

Nedves fugázás
Nedves fugázást csak gyakorlott szakember végezhet! Az alkalma-
zott burkolólap típusa szerinti művelet folyékony fugázóanyaggal 
végezhető. Fontos, hogy a fugázás a burkolási munkák után 
nem végezhető el azonnal, az alábbi technológiai idők betartása 
indokolt :

 ▪ cementes-homok ágyazat esetén burkolás után 2-3 hét
 ▪ ragasztópogácsás ágyazat esetén burkolás után 2-3 nap

1. Nedves fugázóanyag alkalmazása:
 ▪ Folyékony fugázás alkalmazása finomszemcsés, strukturált, 
illetve szemcseszórt felületű burkolólapoknál javasolt, száraz 
felületen. Esőben, nagy hőségben nem végezhető burkolatfugá-
zási munka.
 ▪ A fugaanyagot a burkolólapok hézagaiba kell önteni. A későbbi 
nem kívánatos felületi foltosodás injektáló szerszám alkalmazá-
sával kerülhető el.
 ▪ Kb. 30 perc után a felesleges fugaanyagot burkolókanállal kell 
eltávolítani a lapokról.
 ▪ A fuga-profilkialakítás tiszta bő vízben gyakran öblített szivacs-
csal végezhető el. Ekkor távolítható el a fugák melletti burkolat-
szélekről a fennmaradó, kötésnek indult fuga anyag is.
 ▪ A burkolat első tisztítása legalább 24 óra elteltével végezhető el. 
A későbbi könnyű tisztíthatóságot segíti a Leier burkolatimpreg-
náló alkalmazása.

Száraz fugázás
A Leier által is forgalmazott fugázóhomokkal, illetve az ezzel 
kevert műgyantabázisú fugaadalékkal végezhető. Fontos, hogy 
a fugaadalékkal  kevert fugázóhomok szakszerű beépítése leg-
alább 6 mm fugaszélességnél végezhető el!

 ▪ Száraz fugázás alkalmazása bármely zúzalékágyazat alkalmazása 
esetén, bármely burkolólapnál, illetve mosott felületű burkoló-
lapoknál javasolt, száraz felületen. Esőben, nagy hőségben nem 
végezhető fugázási munka.
 ▪ Egy zsák, 25 kg mennyiségű fugázóhomokba 1 doboz fugaada-
lék gondos, egyenletes bekeverése szükséges.  

Ez 6mm fugatávolság esetén 20 m2 felületre elegendő 
fugaanyagot  eredményez .
 ▪ A bekevert fugázóanyagot burkolókanál segítségével lehet 
a fugába tömni. A fugák teljes telítettsége fugavassal történő 
töméssel segíthető.
 ▪ A fuga tömörítése után a burkolaton maradt felesleges anyag 
sepréssel távolítható el.
 ▪ A durván tisztított felületen ismét fugavassal alakítható ki a fu-
gaprofil.
 ▪ A befugázott felület a fugaanyag kötéséig, 2 napig nem terhel-
hető, illetve a nedvességtől, csapadéktól megvédendő.
 ▪ A 2 nap után még a felületen maradt fuganyag sepréssel eltávo-
lítható. A későbbi könnyű tisztíthatóságot segíti a Leier burkolat-
impregnáló alkalmazása.

IMPERIUM lapok fugázása
Imperium lapcsaládból készült burkolatok fugáinak tömítésére 
nedves fugazási eljárás alkalmazását  javasoljuk.
Folyékony fugázás alkalmazása bármely (Classic, Elegant, Naturo) 
Imperium burkolólapnál javasolt, száraz felületen. Esőben, nagy 
hőségben nem végezhető burkolatfugázási munka.
A ragasztóhoz hasonlóan fehér- vagy traszcement bázisú fuga-
anyagot a burkolólapok hézagaiba kell önteni. A későbbi nem 
kívánatos felületi foltosodás injektáló szerszám alkalmazásával 
kerülhető el. A fugázószer fugázógumival történő bedolgozása 
nem megengedett, mert ez a fugázóanyaggal szennyezi a lapok 
felületi jellegét adó mélyedéseit!
Kb. 20 perc eltelte után a felesleges fugaanyagot burkolókanállal 
kell eltávolítani a lapokról.
A fuga-profilkialakítás tiszta, bő vízben gyakran öblített szivaccsal 
végezhető el. Ekkor távolítható el a fugák melletti burkolatszélek-
ről a fennmaradó, kötésnek indult fugaanyag is.
A burkolat első tisztítása legalább 24 óra elteltével végezhető el. 
A későbbi könnyű tisztíthatóságot segíti a kereskedelemben kap-
ható, betontermékeknél használható burkolatimpregnáló szerek 
alkalmazása.

Egyes esetekben a kereskedelmi forgalomban kapható mű-
gyanta bázisú fugázóanyagok fugakanállal történő bedolgozá-
sa is elfogadható, de ezen esetben is csak vízzáró fugázóanyag 
használható !

ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK

Kivitelezési segédanyagok

Műgyanta bázisú fugázó adalék
Igényes térburkolatok kialakításához ajánlott a fugázó adalék-
anyag használata. Meggátolja a gyomnövények megtelepedését 
és a mohásodást, de a nedvességet átereszti, nem akadályozza 
a csapadék elszivárgását. Nagy szilárdsága lehetővé teszi a tér-
burkolatok magas nyomású és mechanikus eljárással történő 
tisztítását is.

Fugázó homok
A térkő burkolatok kivitelezése során az egyes elemek közötti fu-
gákat pormentes (0,8-1,2 mm szemcsenagyságú) kvarchomok-
kal kell kitölteni. Ezen speciális fugázó homok zsákos kivitelben 
(25 kg/zsák) is elérhető az építőanyag-kereskedésekben.

Felületimpregnáló adalék
A permetezéssel felhordott impregnáló szer beleivódik a burko-
lat felületébe. Az impregnálás növeli a kőburkolat nedvességgel 
szembeni ellenállását, fokozottan gátolja a csapadék vagy bár-
mely más folyadék beszivárgását, a kezelt felület könnyebben 
tisztíthatóvá válik.
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Pillér 
fedkő

Lábazat 
fedkő

Pillérvasalás:
2 db Ø10mm függőleges 
betonacél

C16-20/16 KK 
beton kitöltés

KAISERSTEIN 
kerítéskő

Pillérvasalás 
tartópillérnél:
ajtó és kapu mellett 4 
db Ø14mm függőleges 
betonacél

Beton 
sávalap
fagyhatár 
alatti alsó 
síkkal

Alaptest 
2v db
Ø8mm 
bordás
betonacél

ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK

Kerítéselemek beépítése 

A kerítés alapja
A KAISERSTEIN® kerítéselemek építése csak és kizárólag a fagy-
határt elérő alsó síkú (80-100 cm mélységű) sávalapra történhet. 
A falazat későbbi repedéseinek kialakulását az alaptest alsó felé-
ben elhelyezett Ø8 mm betonacél elhelyezése akadályozza meg. 
A kerítés alaptesténél hosszirányban 14 méterenkét kötelező 
dilatáció beépítése! Az alaptest betonozásakor célszerű a felső 
sík vízszintesre lehúzása, ezzel is könnyebbé válik a kerítéselemek 
első sorának pontos fektetése. 

tömítőanyag felkenése javasolt, ez akadályozza meg a későbbi 
munkafázis során betöltendő beton cementtejének kifolyását 
a kész felületre.

Kitöltőbeton C 16/20 (88 liter/m2)

Vasalás falfolyóméterenként Vasalás pillérenként

Magasság Bordás betonacél 
(kétoldali) Magasság Bordás betonacél

40 cm-ig – – –

40-160 cm 2x4 db Ø8 240 cm-ig 4 db Ø8

160-240 cm 2x5 db Ø8 240 cm-ig 4 db Ø14 (kapu)

A frissen lehúzott betonba egysoros betonacél kitüskézést kell 
beépíteni, mely az alaptestet a kerítésfalazattal összeköti. Pillérek 
helyén – a jelentősen nagyobb végleges igénybevételnek meg-
felelően – a betonacél tüskézés 4 db Ø10 mm legyen, de szélső, 
kapu, illetve ajtó rögzítésére szolgáló pilléreknél legalább 4 db 
Ø14 mm betonacél beépítése szükséges. A sorok közti hosszirá-
nyú vasalás beépítése támfalaknál (pl. garázslejárók oldalfalánál) 
szükséges.
A szilárd alaptestre már felépíthető a speciális zsaluzóelemek-
ből álló kerítés. A kerítés alsó sorának elemeit cementhabarcsba 
ágyazva kell beépíteni. A sorok egyenesen tartását a sarokkövek 
felső éleihez kifeszített falazózsinór mentén történő beépítés 
könnyíti meg. A következő sorokat ezután szárazkötéssel, prak-
tikusan feles elemekkel biztosított eltolt kötéssel rakhatjuk fel. 
A kerítéskövek építésénél az egyes elemek közé szilikon anyagú 

A szárazon felépített elemeknél javasolt a beépítendő szerel-
vények (postaláda, kapcsolók dobozai, kaputelefon doboza és 
vezetékezése) betonozás előtti elhelyezése.

Az elemek kibetonozását C16/20 – 16/KK betonnal kell elvégezni. 
Kézi keverésnél 100 liter mennyiségű beton keverési aránya: 10 li-
ter víz – 25 kg zsákos cement – 100 liter 0-16 mm kavics. A beton 
bedolgozását tűvibrátorral vagy ennek hiányában csömöszölés-
sel kell elvégezni!

A kerítés fedlapjait a kitöltőbeton szilárdulását követően fagyálló 
csemperagasztóval kell rögzíteni a kerítésfalazaton. A későbbi 
fagykárokat megelőzésére a fedlapok függőleges fugáit már épí-
tés közben fagyálló fugázóanyaggal kell tömíteni !

A
LK

A
LM

A
ZÁ

ST
EC

H
N

IK
A

I I
RÁ

N
YE

LV
EK



www.leier.eu 103

TÉ R BUR KOL ATOK ,  K E R TÉ PÍTÉS

Egyedi lépcsőburkoló elemek
Egyedi burkolatok méreteinek kialakítása a fogadószerkezet mé-
reteinek pontos felmérése után, az alábbi ábrák alapján történik. 
A felmérési rajzokon szerepeljen a burkolóelemek látszó éleinek 
egyértelmű jelölése!

Teljes megjelenésében mosott elemekkel

Csak járófelületen mosott elemekkel

Egyedi burkolóelemek beépítése
Fontos az előre gyártott burkolóelemek belső oldalainak, illetve 
a fogadószerkezetnek a rögzítés előtti, munkahézag nélküli foly-
tonos locsolása. Az előnedvesítés után felhelyezhetők a burko-
lóelemek, melyek ágyazása (rögzítése) mész nélküli cementha-
barccsal vagy kültéri flexibilis ragasztóval történhet. 
A burkolt felületek a beépítést követő legalább egy napig nem 
járhatóak! Az elemek közti fugákat a kikenésük után 30 perccel 
erős szálú kefével kell tisztítani, így még könnyen eltávolítható 
a felületre rakódott szennyeződés. 

ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK
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ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK

 8 cm Leier Kaiserstein DOM antik térburkolókő 21x21 cm
 4 cm homokágy vagy zuzalék
 >25 cm tömörített kavics feltöltés
  (teherelosztó és fagyvédő réteg)
  termett talaj

 3,8 cm Leier Euroline felületkezelt járólap 40x40 cm

 Leier Euroline

 Leier Euroline

Leier Rollo zökkenőmentes térburkolókő 20x10x6 cm

Leier sorszegélykő 50x6x30 cm
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Rézsűk
Rézsű kialakítás stabilizálása két termékkel történhet:
• Verde gyeprács elemekkel történő burkolással, ekkor a rézsű-
szög megegyezik a burkolt talajtípus törésszögével (az a szög, 
aminél a talaj csúszásmentesen megáll).

• Kaiserstein rézsűelemmel, Luna Quartz midi vagy Luna 
Quartz rézsűelemmel, ekkor a rézsűszög kis mértékben megha-
ladja a talaj törésszögét. A rézsűfal növényekkel telepítendő be, 
így a rézsűfal végleges állékonyságát a növények gyökérzete is 
előnyösen befolyásolja.

Alacsonyabb, ~1 m magasságot meg nem haladó, illetve kötött 
talajra épülő rézsűfalak esetében az elemeket egy kellően tömö-

rített, 10-15 cm vastag zúzott kőből készült teherbíró rétegre kell 
helyezni. 

1 méternél magasabb fal vagy szemcsés talajok esetén beton 
sávalap készítése indokolt, melyre az első sort cementhabarcsba 
kell elhelyezni. 

1,5 méternél magasabb rézsűfal készítésénél statikus tervező 
véleménye szükséges az építéshez.

ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK

Fontos! A rézsűkövek nem alkalmazhatók támfalak építésére!  
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Leier Kaiserstein KANT natúr térkő 33x25x6 cm

Leier Luna Quartz rézsűkő 40x50x30 cm

ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK
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ARCHITEKTÚRA szárazfalazó elem

Támfalak
Leier termékkel történő bármely támfal építése esetén fontos, 
hogy a támfal mögötti visszatöltés fagyvédő szemcsés anyaggal 
(célszerűen kaviccsal) történjen, illetve hogy a visszatöltés mö-
gött dréncsöves vízelvezetés történjen! 

Kerti támfalaink függő teher vagy a felső szintek gépjármű-
vel történő terheléséhez nem alkalmasak!

ALKALMAZÁSTECHNIKAI IRÁNYELVEK
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KERTI FALAK

Növénykazetták
Leier Kaiserstein ARCHITEKTURA szárazfalazó termékkel törté-
nő bármely növénykazetta fal építése esetén fontos, hogy a fal 
mögötti visszatöltés egy függőleges sávban fagyvédő szemcsés 
anyaggal (célszerűen kaviccsal) történjen, illetve hogy a visszatöl-
tés mögött a víz szikkasztása megoldott legyen!

ARCHITEKTURA szárazfalazó
ARCHITEKTURA szárazfalazó elemek alkalmazása esetén legfel-
jebb 60 cm függőleges falszakaszok építése javasolt, kizárólag 
sávalapra. A falazat vastagsága 12 cm lehet. A kivitelezés fuga-
mentes megjelenéssel, kültéri csemperagasztóval történik. 
A beton alapanyag nagy nedvszívó képessége miatt 
az ARCHITEKTURA szárazfalazó elemek locsolásos előnedvesítése 
szükséges beépítésük előtt!
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1  A növények által fel nem használt öntözővíz kedvezőtlenül 
befolyásolja a telepített növények fejlődését, ezért a vízel-
vezetés biztosításához a terméket kérjük a mellékelt alátét 
lapokra helyezze el.

2  A téli fagypont alatti hőmérsékleten a megnövekedett térfo-
gatú virágföld szétfagyaszthatja a virágtartó edényeket, ezért 
az edények alsó harmadába szemcsés anyag elhelyezését 
kérjük (4-8 mm zúzott kő, kulékavics, stb.).

3  A szemcsés anyagra kérjük, terítsen geotextil elválasztó réte-
get, így megakadályozható a virágföld szemcséinek az edény 
alsó harmadába mosódása.

4  Az így előkészített virágtartó edény feltölthető virágfölddel, 
beültethető növényekkel.

VIRÁGTARTÓ TELEPÍTÉSE
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GEOTEXTILIA 3
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Térkő burkolatként történő 
beépítése
KAISERSTEIN®, illetve PATIO termékek térkő-
ként történő beépítése esetén az alábbi 4 
rakásminta alkalmazása javasolt.

Burkolatépítésnél az általános útépítési sza-
bályok szerinti építés alkalmazható (fagyvé-
dő tömörített alapréteg, lehúzott ágyazat, 
esetleg geotextil beépítése a térkő alá). 
Beton alaprétegre történő építés esetén a 
termékek cementhabarcs ágyba építése is 
megengedett eljárás. Cementhabarcs ágya-
zatba rögzítés esetén a felület fugázása is 

csak a nedvesség átszivárgását megaka-
dályozó cementalapú fugázóanyaggal tör-
ténhet! Mindkét esetben javasolt a későbbi 
olaj-, illetve zsír-szennyeződések eltávolítá-
sát könnyítő felületimpregnálás.

Burkolat szegélyezése
A burkolandó felületet körbefogó stabil 
szegélyezés meggátolja a végleges hasz-
nálat közben fellépő erőhatások okozta 
burkolat szétcsúszást. KAISERSTEIN®, illetve 
PATIO termékek esetében a szegélyezés 
burkolókőből is elvégezhető az alábbi 
vázlatok alapján.

A szegélykövet minden esetben betonágya-
zatba kell építeni, építés közben a belső és 
felső élek mentén kifeszített zsinór mellé 
igazítva. Szegélyezéshez KANT® termékünk 
is felhasználható.

1. eltolt kötés



burkolatszegés 1



burkolatszegés 2



burkolatszegés 3



burkolatszegés 4



burkolatszegés 5



burkolatszegés 6



burkolatszegés 7

3. hálós dekorkötés

4. eltolt dekorkötés

2. halszálka kötés

KAISERSTEIN® ÉS PATIO TÉRBURKOLÓ ÉS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSE
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Lépcsők építése
KAISERSTEIN® és PATIO elemekből kerti-, 
terasz- vagy beltéri lépcső is építhető vasalt 
beton alapra. 

Az alsó lépcsőfok alatt minden esetben 
a fagyhatár alá (80-100 cm mélységig) 
lenyúló sávalap építendő. Kül- és beltéri 
burkolás esetében is előírás az arra alkalmas 
burkoló-, ragasztó és fugázóhabarcs hasz-
nálata. Lépcső építéséhez KANT® termé-
künk is felhasználható.

Falazat építése
A KAISERSTEIN®, illetve PATIO termékekből 
készülő falazat építése csak és kizárólag a 
fagyhatárt elérő alsó síkú (80-100 cm mély-
ségű) sávalapra történhet.

A falazat későbbi repedéseinek kialakulását 
az alaptest alsó felében elhelyezett Ø8 mm 
betonacél elhelyezése akadályozza meg. 
A kerítés alaptesténél hosszirányban 14 
méterenkét kötelező dilatáció beépítése!  
Az alaptest betonozásakor célszerű a felső 
sík vízszintesre lehúzása, ezzel is könnyebbé 
válik a falazat első sorának pontos fektetése.

A frissen lehúzott betonba a pillérek helyén 
– a jelentősen nagyobb végleges igény-
bevételnek megfelelően – a betonacél 
tüskézés beépítése szükséges, 2 db Ø10 mm 
átmérőjű betonacélból, de szélső, kapu, 
illetve ajtó rögzítésére szolgáló monolit 
vasbeton pilléreknél legalább 4 db Ø14 mm 
betonacél beépítése szükséges. 

33,34 db/fm



lépcsőkialakítás 1

33,34 db/fm



lépcsőkialakítás 2



Kaiserstein 12,05 db/fm, 
Patio: 14,8 db/fm

lépcsőkialakítás 3



Kaiserstein 12,05 db/fm, 
Patio: 14,8 db/fm

lépcsőkialakítás 4



Kaiserstein 11,11 db/fm

lépcsőkialakítás 5



Kaiserstein 12,05 db/fm, 
Patio: 15,15 db/fm

lépcsőkialakítás 6

lépcső KANT elemekkel

KAISERSTEIN falazat pillérkialakítása

Pillér fedkő

Lábazat fedkő

Pillérvasalás:
2 db Ø10mm függőleges 
betonacél

C16-20/16 KK 
beton kitöltés

Kaiserstein 
vagy Patio 
falazókő

Pillérvasalás tartópillérnél:
ajtó és kapu mellett 4 
db Ø14mm függőleges 
betonacél

Beton 
sávalap
fagyhatár 
alatti alsó 
síkkal

Alaptest 
2 db
Ø8mm 
bordás
betonacél
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A monolit vasbeton pillérek utólagos 
felületképzése a vékonyabb szerkezeti vas-
tagságú falburkoló lapok felragasztásával 
oldható meg.

A szilárd alaptestre már felépíthető 
KAISERSTEIN®, illetve PATIO termékekből 
készülő falazat. Falazáshoz és fugázáshoz 
burkolóhabarcs használata javasolt. A sorok 
egyenesen tartását a sarokkövek felső élei-
hez kifeszített falazózsinór mentén történő 
beépítés könnyíti meg. A sorok azonos 
fugamagasságának tartásához segítség 
Ø14 mm betonacél, vagy mélyfuga esetén 
fugavasak használata.

Betonacél használata esetén a nyers 
elemre fektetett acélszál teljes magas-
ságát habarccsal kell feltölteni, kőműves 
kanállal lehúzni, majd az ideiglenes acélok 
eltávolítása után a következő sor elemeit 
ebbe a habarcságyba kell belenyomni (így 
tartható az állandó 12-12,5 mm fugavastag-
ság). A végleges terepszint feletti első sorra 
a habarcságy felkenése előtt fóliaterítés 
beépítése javasolt, ez gátolja meg a talaj-
nedvesség felszivárgását a kész falazatba.  
A falazat fugáiból kinyomuló burkoló-
habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. 
Síkfuga igény esetén a még képlékeny 
fugákat fugavassal vagy műanyagtömlő 
segítségével lehet kiképezni.

Erősszárú seprű vagy drótkefe segítségével 
rusztikus fugakép is kialakítható. Ódon hatá-
sú fuga kialakítása  a képlékeny fugahabarcs 
vizes ecsettel történő áthúzásával is elérhető, 
de ekkor a formált felület folyamatos, nedves 
szivaccsal történő utótisztítására is ügyelni 
kell! Szabadonálló falaknál javasoljuk gót-
kötés vagy hollandkötés falazással történő 
építést.



















 

Falazás bekötő kötéssel

1. réteg

2. réteg



















 

Falazás keresztkötéssel

1. réteg

2. réteg
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Boltív építése KAISERSTEIN® és 
PATIO elemekből
Falazatoknál vagy homlokzatoknál 
KAISERSTEIN® és PATIO termékeink alkalma-
zásával félkör, körszelet vagy szegmensívű 
boltív is építhető. Mint minden boltívnél, 
így a KAISERSTEIN® vagy PATIO elemek-
ből épülőnél is páratlan számú elemből 
építendő fel a szerkezet úgy, hogy a zárókő 
középen, függőlegesen álljon. Építés köz-
ben ügyelni kell a mellékelt ábrák szerinti 
geometria betartásával egyenletesen nyíló 
fugakép betartására. 15,6 cm (KAISERSTEIN) 
vagy 12,4 cm (PATIO) övvastagság esetében 
így legalább 115 cm fesztávú, míg 26 cm 
(KAISERSTEIN) vagy 25 cm (PATIO) övvastag-
ság esetén legalább 191 cm fesztávolságú 
boltív építhető (belső méret).















































 Falazás gót vagy lengyel kötéssel

1. réteg

2. réteg



















 Falazás hollandi kötéssel

1. réteg

2. réteg
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KAISERSTEIN ÉS PATIO TÉRBURKOLÓ ÉS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSE
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Keresse további kiadványainkat:

www.leier.eu

FÖDÉMRENDSZEREK
ALKALMAZÁSTECHNIKA
ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET

www.leier.eu

MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK
BETON ÉS KERÁMIA 
FALAZÓRENDSZEREK
ALKALMAZÁSTECHNIKA
ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET
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KÉMÉNYRENDSZEREK
ALKALMAZÁSTECHNIKA
ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET
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MÉLYÉPÍTÉS, 
KÖRNYEZETTECHNIKA
ALKALMAZÁSTECHNIKA
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KÉREGFALAK, LÉPCSŐK
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