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Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtôl eltérhet. A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás elôtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

bazalt árnyalt homoksárga árnyalt kagylóhéj árnyalt antracit / fehér árnyaltmokka árnyalt

ALMADA STANDARD 5.990 Ft/m²*

Az ALMADA sima felületû standard kivitele klasszikus és idôtálló eleganciával jelenik meg. A négy összehangolt elem – amely  
a raklapon a rakásképnek megfelelôen van elrendezve – bôséges teret kínál változatos és egyedi felületi minták kialakításához. 
Egyszerûen meggyôzô – nemes terméskô megjelenés a betonlap gazdaságosságával kombinálva. 
Vastagság: 6 cm; méretek szettben: 22×33 cm, 33×33 cm, 44×33 cm, 55×33 cm.

ALMADA STRUKTURÁLT 6.390 Ft/m²*

Az ALMADA strukturált felületi kialakítású lapoknál a fény és árnyék váltakozásának köszönhetôen mindig új színárnyalatok  
és felületek alakulnak ki. A négy összehangolt elem – amely a raklapon a rakásképnek megfelelôen van elrendezve – bôséges  
teret kínál változatos és egyedi felületi minták kialakításához. Egyszerûen meggyôzô – nemes terméskô megjelenés a betonlap 
gazdaságosságával kombinálva. 
Vastagság: 6 cm; méretek szettben: 22×33 cm, 33×33 cm, 44×33 cm, 55×33 cm.

kagylóhéj árnyalt antracit / fehér árnyalt bazalt árnyalt homoksárga
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FARO SETTE 5.190 Ft/m²*

FARO SETTE az épületeknek és a tereknek is változatos felületi megjelenést biztosít. Az enyhén hullámos élek és a sima  
felület egyedi jelleget adnak a térkônek. Minden kô illik a másikhoz: a hét kôforma tökéletesen alkalmas „vad” fektetéshez, 
úgynevezett római kötésben. Az eredmény: egyedülálló felületi és fugakép. 
Vastagság: 6 cm; méretek szettben: 14,4×14,4 cm, 7,2×14,4 cm, 7,2×21,6 cm, 14,4×21,6 cm, 14,4×28,8 cm, 21,6 × 21,6 cm,  
21,6×28,8 cm.

antracit kagylóhéj árnyalt
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SEMPRE GRANDO 5.990 Ft/m²*

A SEMPRE GRANDO rendszer elegáns, szép vonalú felületet ad. 30 cm-es raszterméretbôl épül fel, a háromfajta lap  
30, 45 és 60 cm hosszúságú. 
Vastagság: 6 cm; méretek szettben: 30×30 cm, 45×30 cm, 60×30 cm.

tûzvörös árnyalt kagylóhéj árnyalt antracit / fehér árnyalt mokka árnyalt
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FOLIO FINO Világos éjszürke, éjszürke, sötét éjszürke: 1.090 Ft/m²*
Kagylóhéj árnyalt, mokka árnyalt, antracit / fehér árnyalt, homoksárga árnyalt, titán-vörös árnyalt, bazalt árnyalt: 1.260 Ft/m²*

Hívogató terek a természet közepén, melyek stílusos kapcsolatot teremtenek az épület és a kert között. Teraszburkoló lapjaink 
funkcionalitásukkal és esztétikus formatervezésükkel az építészet és a lakáskultúra harmóniáját hozzák létre. Burkolataink a har-
mónia oázisát teremtik meg, melyek hosszas pihenésre és lazításra csábítanak, vagy éppen a család és barátok találkozóhelyéül 
szolgálhatnak. A természethez hasonlóan cégük teraszburkoló termékcsaládjai is változatosak. Természetközeli színekkel, élénk 
felületekkel, struktúrákkal és attraktív elemekkel teremtünk egyéni stílust a teraszok, terek, erkélyek és télikertek számára.
Vastagság: 4,2 cm; méret: 60x30 cm.

világos éjszürke éjszürke sötét éjszürke      

kagylóhéj árnyalt mokka árnyalt antracit / fehér árnyalt titán-vörös árnyalthomoksárga árnyalt bazalt árnyalt   
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SEMPRE MISTRO 4.990 Ft/m²*

A SEMPRE MISTRO rendszer a hagyományos 10 × 20, 20 × 20 és 30 × 20 cm-es térkövekbôl épül fel. Az erôs NEXUS  távtartó 
elemek alkalmassá teszik a SEMPRE MISTRO térkövet – a kiselemes rendszer ellenére – nagyforgalmú felületek burkolására is.
Vastagság: 6 cm; méretek szettben: 10×20 cm, 20×20 cm, 30×20 cm.

bazalt árnyalt mokka árnyalt antracit / fehér árnyalt kagylóhéj árnyalt
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GRANDO

Exkluzivitás nagyban – fordítson különös hangsúlyt az alkotásra! Méretek: 60×30×8 cm, 60×60×8 cm, 100×100×10 cm.

60×30×8 cm: 9.990 Ft/m²*  60×60×8 cm: 9.990 Ft/m²*  100×100×10 cm: 13.990 Ft/m²*

antracit kagylóhéj árnyalt antracit / fehér árnyalt

SZEGÉLYEK 1.090 Ft/db*

A szegélyeknek nagyon fontos szerepe van a burkolatépítés során, annak elmaradhatatlan része. Kerti szegélyünk színeit  
úgy alkottuk meg, hogy bármilyen burkolathoz könnyen illeszkedjen valamelyik árnyalata. Így elegáns lezárást, keretet adva  
a burkolat felületnek.
Méret: 100×20×5 cm

homoksárga árnyalt mokka árnyalt kagylóhéj árnyalt bazalt árnyaltantracit / fehér árnyalt



*Az akciós katalógusban feltüntetett egységárak tartalmazzák az ÁFÁ-t. Telephelyünkön és kereskedô partnereinknél értendôek.

FONTOS:
árnyalt színek: Ahhoz, hogy árnyalt színek esetén kiegyensúlyozott színképet kapjunk, javasoljuk a rakásnál egyszerre több raklapról 
vagy sorból venni a térköveket. Éppen ezért az árnyalt színû térkövek esetén a gépi fektetést nem ajánljuk!

Területi képviselôink

 Csizmár András
 +36 70 423 4150
 csizmar.andras@viastein.hu

 Mészáros Róbert
 +36 70 423 4148
 meszaros.robert@viastein.hu

 Halász Vilmos
 +36 70 385 2063
 halasz.vilmos@viastein.hu

 Horváthné Czombál Rita
 +36 70 385 2058
 horvath.rita@viastein.hu

 Rost Csaba
 +36 70 386 1789
 rost.csaba@viastein.hu

 Nepp Dániel
 +36 70 423 4190
 nepp.daniel@viastein.hu

Központ, raktár és gyár

Viastein Kft.
4110 Biharkeresztes,
Ipari Park
E-mail: info@viastein.hu
Internet: www.viastein.hu
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