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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Tihany
térkő

Csupa szabálytalanság, játékosság, szinte végtelen variálhatóság… Azok az építkezők,
akik szeretik a véletlenszerűség adta lehetőségeket, a mediterrán hangulatot és a
meleg színeket, ebben a térkőben találtak rá a tökéletesre. Négy különböző mérete,
kétféle színkombinációja számtalan kreatív elrendezési ötletet rejt magában. Hazánk
egyik legszebb fekvésű városkájáról, a Tihanyi-félsziget ékszerdobozáról kapta nevét
egyik legszebb térkövünk.

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
ANYAGSZÜKSÉGLET

6 cm
rakásmintától függ

A 4 különböző méretű kő lerakáskor szabadon
kombinálható, nem szükséges kötött rakásmintához
ragaszkodni, ezzel hihetetlen mennyiségű variációs
lehetőség adódik. Mindegyik kő akár önmagában is
lerakható, mert mindegyik méret külön raklapon van
csomagolva. Általában 100 m2 felülethez a következő
arányokban célszerű a 4 féle követ megrendelni:
o 28x21 cm tégla: ~ 30 m2
o 21x14 cm tégla: ~40 m2
o 14x14 cm kocka: ~20 m2
o 14x7 cm kistégla: ~10 m2
A kövek külön-külön méretben rendelhetők!
Rakatminta a weboldalon megtekinthető.
SZÍN: hamvas barack, kagylóhéj
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Nagytégla
28x21x6
Darab/rakat
144
Sor/rakat
12
Darab/sor
12
~8,4
M2/rakat
Tonna/rakat
~1,2
Anyagszükséglet 17 db/m2
Rakatképzés

Tégla
21x14x6
300
12
25
~8,8
~1,2
34 db/m2

Kocka
14x14x6
480
12
40
~9,4
~1,3
51 db/m2

Kistégla
14x7x6
960
12
80
~9,4
~1,3
102 db/m2

Gyártó: Barabás Téglakő Kft. | Termékeink szín- és formaválasztéka folyamatosan bővül! Az aktuális választékot megtekintheti honlapunkon: www.pannoniaterko.hu | Telefon: 06 88 578 280

T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Badacsony
Vidám, délies hangulatú burkolatot szeretne választani? Szinte játékosan variálható,
színekben és formákban gazdag térkövet keres? Ahogy nyaraláshoz a Balaton partján
fekvő városka és a legendás látványt nyújtó domb, úgy burkolatként is kiemelkedő
megoldást nyújt a Badacsony. Ha fel tudja idézni a „magyar tenger” vizén lenyugvó
Nap által rajzolt aranyhidat, akkor nagyjából el tudja képzelni ezt a térkövet is. Három
méret, két szín és az otthonában teret hódít a nyár…

térkő

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:

6 cm
22,6x19,2 cm, 15,1x19,2 cm, 11,3x19,2 cm

ANYAGSZÜKSÉGLET
6 cm-nél

lerakási mintától függő

RAKATKÉPZÉS
darab/rakat
sor/rakat
darab/sor
m2/rakat
tonna/rakat

336
12
28
10,08
kb. 1,4

SZÍN: őszi lomb, aranyhíd
Legkisebb rendelhető mennyiség 0,84 m2 (1 sor)
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Hernád
térkő

Látott már a Hernád vizén játszó napsugarakat? Evezett már kenuval ezen a
vadregényes folyón? Az ívesen hullámzó Hernád térkő erről az élményről kapta a
nevét, hiszen a hatszögletű kövek látványa emlékeztet a Király-hegy északi oldalán
eredő folyó szépségére. Háztartásában bárhol elhelyezheti, ahol a díszkő gyeppel,
vagy kavicsággyal találkozik. A Hernád díszkő őszilomb színben kapható.

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:
ANYAGSZÜKSÉGLET
6 cm-nél

6 cm
Ø 20 cm
37 db/m2

RAKATKÉPZÉS
darab/rakat
sor/rakat
darab/sor
m2/rakat
tonna/rakat

336
12
28
9,1
kb. 1,25

SZÍN: őszilomb
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Villány
Ez a préseléssel előállított díszkő igazi óvárosi hangulatot idéz – azzal a fontos
különbséggel, hogy bármilyen lábbeliben, akár még magas sarkú topánkában is
kényelmesen járható. Méreténél és kiképzésénél fogva használhatja kiegészítő
díszítőelemként más, 6 cm vastagságú térkövekkel vagy akár járdaszegéllyel
kombinálva. Történelem előtti időkre nyúlik vissza a szőlőművelésről híres Villány
története. Boraira büszkék lehetünk, a róla elnevezett térkő pedig a város szépsége
és nevezetes pincéinek ezredéves sikere előtt tiszteleg.

térkő

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
6 cm
Mére
Méret: 8x8/7,4 cm, 8x7/6,4 cm, 8x6 cm, 8x9 cm, 8x10 cm
ANYAGSZÜKSÉGLET
ANYA
6 cm
cm-nél

lerakási mintától függő

RAKA
RAKATKÉPZÉS
darab
darab/rakat
sor/ra
sor/rakat
darab
darab/sor
m2/ra
/rakat
tonna/rakat
tonn

1404
12
117
8,76
kb. 1,2

A mé
méretek csak ebben a kombinációban rendelhetők.
SZÍN szürke
SZÍN:
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Gerecse
térkő

Otthonának kültereit szeretné esztétikusan rendezni? Majdnem biztos, hogy a piros és
szürke mellett az őszi avar színeiben is kapható Gerecse térkő lesz kérdésére a válasz.
Teraszon, gyalogos sétányon, a háza kapujától a bejárati ajtóig vezető méterek kényelmes
megtételére egyaránt alkalmas, ráadásul a költségigénye is előnyös. Mintha csak a Gerecse
hegység lankáin sétálna, gyönyörködjön el a változatosan illeszthető hasábokból rakott
térkőfelületben!

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
6 cm és 8 cm
Méret:
20x10 cm
ANYAGSZÜKSÉGLET
6 és 8 cm-nél is
50 db/m2
RAKATKÉPZÉS (szürke, piros, antracit)
6 cm
8 cm
darab/rakat
540
432
sor/rakat
10
8
darab/sor
54
54
10,8
8,6
m2/rakat
tonna/rakat
kb. 1,45 kb. 1,55
RAKATKÉPZÉS (őszi lomb)
6 cm-nél
darab/rakat
528
sor/rakat
12
darab/sor
44
10,6
m2/rakat
tonna/rakat
kb. 1,45
SZÍN: szürke, antracit, piros és őszi lomb
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Somló
A Pannónia térkő család legújabb fejlesztése a Somló térkő. Egyszerű formáját három
különböző mérete ellensúlyozza: hasáb, kocka és téglaforma változatban is gyártjuk.
Ebből a három méretből különleges variációk állíthatók össze, a szürke és kétféle
melírozott színösszeállítással még izgalmasabbá téve az összhatást. Egyébként tudta,
hogy a gyönyörű formájú, vulkanikus eredetű Somló tanúhegy a Pannónia-tó vizéből
„emelkedett ki”?

térkő

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:
ANYAGSZÜKSÉGLET

6 cm
10x20 cm, 20x20 cm, 20x30 cm
rakásmintától függő

RAKATKÉPZÉS
darab/rakat
sor/rakat
darab/sor
m2/rakat
tonna/rakat

300
10
30
10,8
1,45

SZÍN: szürke, antracit–szürke melírozott
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Vértes
térkő

Öt különböző méretű kő változatos kombinációiból a díszburkolatok közül is
kiemelkedően érdekes felület hozható létre. A Vértes magma színeivel kültéri
burkolatként lenyűgöző látványvilágot hozhat létre. Éppen ilyen a Vértes is, a síkság
és hegység találkozásánál rendkívül változatos éghajlati viszonyokat és élővilágot
találhatunk. Itt terem például az izgalmas magma-színű cserszömörce is.

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méretek:

12x24

6 cm
12x18 12x12

12x9 12x6

RAKATKÉPZÉS
darab/raklap
darab/sor
m2/raklap
sor/raklap
m2/sor
tonna/rakat

156
13
9,6
12
0,8
1,3

120
10

120
10

72
6

36
3

SZÍN: magma
Legkisebb rendelhető mennyiség 0,8 m2 (1 sor)
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Séd
Amennyiben olyan kültéri burkolatra vágyik, amely nagy tömegű járműveket,
ki-be parkoló autók szeszélyes mozgását, sőt akár egyenetlen talajviszonyokat is
könnyedén „elvisel”, akkor a Séd térkőben megtalálta igényeire a megoldást. Legyen
szó benzinkútról vagy bevásárlóközpont parkolójáról, a hullámos kötésben lerakott,
6 vagy 8 cm vastagságban kapható térkő megbízhatóan állja a terhelést hosszú
távon is. Tudta, hogy a „séd” szó Veszprém megyében még ma is patakot jelent?
Veszprémvölgyben, majd az Aranyos-völgyben kanyarog a Séd patak – ahogy a róla
elnevezett térköveinkből is természeti csodához fogható térburkolatokat alkothat.

térkő

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:

6 cm és 8 cm
12x24 cm

ANYAGSZÜKSÉGLET
35 db/m2

6 és 8 cm-nél is
RAKATKÉPZÉS
darab/rakat
sor/rakat
darab/sor
m2/rakat
tonna/rakat

6 cm

8 cm

400
10
40
11,4
kb. 1,55

320
8
40
9,1
kb. 1,65

SZÍN: piros, szürke
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Bakony
térkő

Stabilitást és megbízhatóságot sugall már a látványa is, de használata is stabilitást és
megbízhatóságot biztosít. Fokozott forgalmat, kihívásos terepviszonyokat, akár ipari
körülményeket is ráengedhet erre a fajta burkolatra. Emellett fontos tudnia, hogy a
H-kötésnek és az ipari vastagságnak köszönhetően évek múlva is számíthat rá. Nemzetközi
népszerűségnek örvendő vidékről, a Balaton fölött elterülő, festői szépségű magyar
hegységről emlékezik meg a Pannónia térkő család egyik legnépszerűbb tagja.

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:

6 cm és 8 cm
16,5x20 cm

ANYAGSZÜKSÉGLET
35 db/m2

6 és 8 cm-nél is
RAKATKÉPZÉS:
m2/rakat
darab/rakat
sor/rakat
darab/sor
tonna/rakat
kg/m2

6 cm

8 cm

9,4
330
10
33
1,3
135

7,5
264
8
33
1,35
180

SZÍN: szürke, piros
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Visegrád
Gondot jelent a csapadék elvezetése? Szérűn, lejtős területen építkezik? A
vízelvezetés gondjával súlyosbított talajviszonyok között ajánljuk alkalmazni a
Visegrád térkövet, hiszen a nagy távtartók éppen ezt a problémát küszöbölik ki,
minden megoldásunk közül a legoptimálisabb szikkasztást biztosítva. Emellett
kimondottan jól terhelhető térkőről van szó, így számos reménytelennek tűnő
építési helyzetben alkalmazhatja. Képzelje csak magát a visegrádi Fellegvár 700
évvel ezelőtti építőinek helyébe, és adjon hálát az égnek, hogy „csak” ennyire
lejtős és csapadékos az Ön építési területe!

térkő

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:

8 cm
20x20 cm

ANYAGSZÜKSÉGLET
8 cm-nél
db/m2
kg/m2

nyitott fugával
25 db
137,5

zárt fugával
29 db
159,5

RAKATKÉPZÉS
m2/raklap
db/raklap
sor/raklap
darab/sor
tonna/rakat

8,27
240
8
30
1,34
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Zengő
térkő

Utcán, közterületen, de kertben is alkalmazható, stabil, megbízható térkő a Zengő.
Ha már ismeri a Bakony, vagy a Séd térköveket, esetleg már építkezett is velük,
akkor ebben a kőben sem fog csalódni. A szürke színben kapható járdalap nem
véletlenül kapta nevét a Mecsek legmagasabb csúcsáról: szokatlanul felhasználóbarát megoldásról lévén szó az ország egy kiemelkedő pontjához méltó burkolati
megoldásra talál benne.

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:
ANYAGSZÜKSÉGLET
6 cm-nél
RAKAT KÉPZÉS:
darab/rakat
sor/rakat
darab/sor
m2/rakat
tonna/rakat

6 cm
40x40 cm
6,25 db/m2
72
12
6
11,52
kb. 1,55

Csak szürke színben gyártjuk!
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Gyephézagos
A 8 vagy 10 centi vastag betonburkolat rácsozatából kikandikál a fű, de ráhajthat
gépkocsival, és mégsem bántja a természetet. Ha Önnek fontos, hogy zöldterületet
létesítsen, és az is, hogy a vízelvezetés professzionálisan működjön, esetleg még
árkokat is át kell hidalnia, akkor a Gyephézagos térkövet jó szívvel ajánlhatjuk. Beton
burkolat és zöldellő rét egy helyen? Persze, és még a vonatkozó előírásoknak is sikerrel
eleget tett.

térkő

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:

8 cm és 10 cm
60x40 cm

ANYAGSZÜKSÉGLET
4,16 db/m2

8 és10 cm-nél is
RAKATKÉPZÉS:
m2/rakat
db/rakat
sor/rakat
darab/sor
tonna/rakat
kg/m2

8 cm

10 cm

12
50
10
5
1,27
106

9,6
40
8
5
1,26
132

SZÍN: szürke
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T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Kerti szegély
és erősített kerti szegély
Sétáljon végig bármelyik ösvényen saját kertjében ha előrelátó volt és kerti szegéllyel zárta le burkolatát,
akkor most láthatja: a természet és az emberi kéz által
létrehozott környezet praktikusan és egyben esztétikusan
kapcsolódhat egymáshoz. Emellett az illesztések és a
színkombinációk kérdését is megoldottuk, hiszen minden
típusú díszburkolatunkhoz talál kínálatunkban megfelelő
szegélyt. Ha valóban erre esett a választása, akkor nemcsak
tartós, hanem elegáns is lesz gyalogos járdájának, vagy
lépcsőjének burkolata.
MŰSZAKI ADATOK
Vastagság
Méret:
RAKATKÉPZÉS:
darab/rakat
sor/rakat
darab/sor
tonna/rakat
kg/darab

5 és 8 cm
100x20 cm
5 cm

8 cm

60
4
15
1,35
22,5

33
3
11
1,18
36

Autóval is közlekedne a kerti szegély burkolaton? Akkor
mindenképp a gépjármű-forgalom elviselésére kialakított
változatot építtesse be. Megerősítettük az eredeti szegélymegoldást, hogy a kettő közül minden egyes méteren
azt részesíthesse előnyben, ami a leendő használat által
diktált igényeket elégíti ki hosszú évekig. Megerősítettük,
de közben arra nagyon ﬁgyeltünk, hogy a praktikum
szempontja mellett az esztétikai minőséget is megőrizzük.

SZÍN: piros, szürke, antracit

16
Gyártó: Barabás Téglakő Kft. | Termékeink szín- és formaválasztéka folyamatosan bővül! Az aktuális választékot megtekintheti honlapunkon: www.pannoniaterko.hu | Telefon: 06 88 578 280

T É R B U R KO L ATO K É S B E TO N E L E M E K

Sorszegély
Válasszon egy kiemelkedően izgalmas lezárást a kiemelkedően szemet gyönyörködtető térkövezetéhez! Ha a sorszegély kövekkel dolgozik, akkor az íves felületekkel
sem lesz semmi gondja: tört vagy akár egész „gömbölyded” formákat hozathat
létre a burkoló szakemberekkel. Felületkezelt kialakítása miatt vetekszik a legszebb
természeti formákkal, és többféle színben is kapható, hogy az alapburkolattól a
legszélső formák se térjenek el.

MŰSZAKI ADATOK
Vastagság:
Méret:

6 cm
50x20 cm

RAKATKÉPZÉS:
darab/raklap
sor/raklap
darab/sor
tonna/raklap
kg/darab

80
4
20
0,99
12,4

SZÍN: szürke, piros, barna, antracit
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ELÉRHETŐ SZÍNEK

SÉD
Kapható színek: szürke

SÉD
Kapható színek: piros

BADACSONY
Kapható színek: aranyhíd

BADACSONY
Kapható színek: őszi lomb

TIHANY
Kapható színek: hamvas barack

TIHANY
Kapható színek: kagylóhéj

VÉRTES
Kapható színek: magma

HERNÁD
Kapható színek: őszi lomb

BAKONY
Kapható színek: szürke

BAKONY
Kapható színek: piros

GERECSE
Kapható színek: szürke

GERECSE
Kapható színek: piros

GERECSE
Kapható színek: őszi lomb

GERECSE
Kapható színek: antracit

SOMLÓ
Kapható színek: szürke

VILLÁNY
Kapható színek: szürke

VISEGRÁD

GYEPHÉZAGOS
Kapható színek: szürke

KERTI SZEGÉLY
Kapható színek: piros, szürke

SORSZEGÉLY
Kapható színek: piros szürke

Kapható színek: szürke

ZENGŐ
Kapható színek: szürke
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VÁ S Á R LÓ I TÁ J É KO Z TATÓ
HOGYAN VÁLASSZUNK TÉRKÖVET?
A térkő kiválasztásakor két alapvető fontosságú dolgot kell
ﬁgyelembe vennünk: az egyik, hogy a térkőburkolat milyen terhelésnek lesz kitéve, a másik, hogy milyen esztétikai
igényt kell, hogy kielégítsen.
A terhelés növekedésével párhuzamosan a térkő vastagságát is növelni kell.

1
2
3
4

A legkisebb terhelésnek kitett térburkolatok a kocsibejárók,
udvaron belüli járdák, teraszok, kerékpárutak, stb. Ezekre a
helyekre az 5-6 cm vastag térkövek már megfelelőek.
Egy kicsivel nagyobb terhelésnek kitett személyautóparkolók, közterületi járdák stb., már igénylik a minimálisan
6 cm, esetenként 8 cm vastag térburkolatot.

A térkő formájának, színének és felületi struktúrájának (pl.:
mosott, csiszolt, antikolt stb.) kiválasztásakor mindig nagy
dilemma az ár–érték arány. Mivel a térburkolatot általában
évtizedekre tervezzük, érdemes azt a követ választani, ami
esztétikai igényünket a legjobban kielégíti, még akkor is,
ha nagy a csábítás, hogy egy olcsóbb, egyszerűbb követ
válasszunk.
Az udvar térburkolásakor a teljes burkolat költségének általában a 30-40%-át teszi ki maga a térkő, a többi a beépítés
munkadíja, és a megfelelő alap elkészítése földmunkával,
anyagok el- és odaszállításával. Ezért ha magán a térkövön takarékoskodunk, a teljes beruházásnak mindössze 510%-át spóroljuk meg, és cserébe egy életen keresztül egy
olyan követ fogunk nézni, amiről tudjuk, hogy csak kompromisszumkötés volt.

A következő terhelési szint azok a nagy forgalmú parkolók,
közterületek, ipari területek stb., ahova időnként teherautó
is behajt, már mindenképpen 8 cm-es térburkolatot kell,
hogy kapjanak.
A legnagyobb terhelésnek kitett, nagymértékben teherautó-forgalmat lebonyolító, valamint a családi házas övezetek
30-40 évre tervezett útburkolatai esetén indokolt a 10-12
cm vastag térburkolat beépítése.
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VÁ S Á R LÓ I TÁ J É KO Z TATÓ
A BETON TÉRBURKOLATOK TULAJDONSÁGAI

Szín

A térkövek tulajdonságait is két fő csoportba sorolhatjuk: ﬁzikai és esztétikai tulajdonságok.

A legtöbb térburkoló kő szürke színű, amelyet az alapanyagát képező cementtől kap. A színezett térburkoló kövekhez
a gyártás folyamán oxidfestéket keverünk, amely a cementtel és egyéb alapanyagokkal elkeveredve beleköt a betonba,
ezért ezek a színek nagyon tartósak. Az időjárás és a nap UV
sugárzása nem tud kárt tenni bennük. Amennyiben a térburkoló kő felületének színe mégis megváltozik, az a következő
okokra vezethető vissza.
A felület olyan mechanikai igénybevételnek, kopásnak van
kitéve, aminek következtében a térkő felületéről néhány tized milliméter lekopik, így a térkő anyagában lévő kavicsszemcsék láthatóvá válnak a felszínen. Ez néhány méter
távolságról színeltérésnek tűnhet.
A levegőben szálló por, különösen a színezett térburkolatok
felületébe rakódva, a színek elhalványulását okozza.
A rosszul beállított locsolórendszerből a térkő felületére permetezett víz elpárolgása után mészkőfátyol keletkezik, ami
szintén az eredeti szín elhalványulását okozza.

A ﬁzikai tulajdonságokat az MSZ EN 1338, 1339 és a 1340
számú Európai Uniós szabvány írja le. Ezek a térkövek szilárdságát, kopásállóságát, méretpontosságát és olvasztó sóval
szembeni ellenálló képességét határozzák meg.
A térburkoló kövek esztétikai megjelenésére nincs szabvány,
kivéve a vakok és gyengén látók tájékozódását segítő „jelző
köveket”.
Vásárlás előtt azonban mégis fontos megismerni a térkövek
természetes tulajdonságait.

Időnként előforduló probléma, hogy magának a térkő anyagának, a betonnak a belsejéből vízzel való érintkezés hatására mészkőréteg kerül a térkő felületére. Ezt mészkőkivirágzásnak hívjuk. Természetes folyamatról van szó, amely
műszakilag elkerülhetetlen. A használat során az időjárás
hatására ezek idővel maguktól eltűnnek.
Mind a szürke, mind a színezett térburkoló kövek színárnyalatát jelentős mértékben befolyásolja a gyártás utáni első 24
órában a levegő hőmérséklete és páratartalma.
Az egy napon belüli 10-12 fokos hőmérséklet-különbség
már kisebb színárnyalat különbséget okozhat. A különböző
évszakok közötti 20-25 fokos hőmérséklet-különbség már jelentős színeltérést okozhat. Ezek a különbségek technológiailag elkerülhetetlenek, ezért nagyon fontos, hogy a térkő beépítése közben egy időben több raklapból dolgozzunk, és a
különböző raklapon lévő köveket a lerakáskor keverjük össze.
Így az esteleges színeltérésből adódó különbségek helyett
a térkő anyagának természetessége kerül előtérbe.
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VÁ S Á R LÓ I TÁ J É KO Z TATÓ
Kivitelezés

Karbantartás

A térkő lerakása és beépítése egy szakma. Ezért nem javasoljuk a házilagos kivitelezést, hacsak nem rendelkezik valaki
megfelelő szakmai tudással. A tartós, esztétikus térburkolat
elkészítésének első, és egyben legfontosabb kritériuma a
megfelelő alapozás. Ezalatt a megfelelő teherbírást, a megfelelő vízelvezetést és fagyvédelmet kell érteni. Csak ezután
következhet magának a térburkolatnak a lefektetése, bevibrálása és a fugák homokkal való kisöprése.
Nem javasoljuk, hogy a térburkolat alapját betonból készítsék
el, mivel a térkő fugái között leszivárgó esővíz megreked az
ágyazó homokban. A későbbiekben ez a víz csak a fugákon
keresztül tud eltávozni, és így mind a térkőből, mind az alatta
lévő betonból kioldott kötetlen mészkőtartalmat kihozza a
térkő felületére.

A beton térburkolatok kifejezetten strapabíró anyagok, de
természetesen ezek is igényeknek karbantartást. Ilyen karbantartás például a fugákból kimosódott homok pótlása, az
elszennyeződött felület nagynyomású mosóval való megtisztítása néhány évente.
Ősszel a térburkolatra hullott falevelet még szárazon le kell
söpörni a felületről, mert a nedves, rothadó növényi levelekből olyan anyagok oldódnak ki, melyek a kő színét teljesen
megváltoztatják. Néhány növény, például a diófa és az akácfa
virága különösen el tudja színezni a burkolatot. A növényi
rostokból kioldódó anyagok végleges, utólag már el nem
távolítható elszíneződést okozhatnak.

Reklamáció
A terméket átvételkor mennyiségileg és minőségileg is
ellenőrizni kell.
A térkövet abban az esetben nem szabad beépíteni, ha azzal szemben bármilyen minőségi kifogás merül fel. Ilyenkor
a gyártót azonnal értesíteni kell! Beépítés után kizárólag az
előre nem látható fagyállósági, vagy szilárdsági reklamációt
fogadjuk el!
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K A P C S O L AT
CÉGKÖZPONT
ÉS VESZPRÉMI GYÁREGYSÉG
8200 Veszprém, Tüzér utca 69.
Telefon: 06 (88) 578-280
Fax: 06 (88) 578-282
E-mail: info@barabasteglako.hu
Vevőszolgálat:
Telefon: 06 (30) 332-2330, 06 (30) 582-6758
06 (88) 578-280
Fax: 06 (88) 578-282
E-mail: megrendeles@barabasteglako.hu

KISKUNLACHÁZA GYÁREGYSÉG

TERÜLETI KÉPVISELŐK

Zala, Somogy, Baranya megye
■ Becze Norbert, 06 (30) 482-8275
becze.norbert@barabasteglako.hu

2340 Kiskunlacháza, Vasút utca 6.
Vevőszolgálat:
Telefon: 06 (30) 435-3417, 06 (88) 578-280
Fax: 06 (24 ) 535-710

Győr-Moson-Sopron,
Vas, Veszprém megye
■ Stáhl Attila, 06 (20) 367-4543
stahl.attila@barabasteglako.hu

Adonyi Anita
Logisztikai vezető
Telefon: 06 (30) 435-3266
E-mail: adonyi.anita@barabasteglako.hu

Budapest kelet, Pest megye kelet,
Nógrád, Heves megye
■ Debreczeni Tamás, 06 (30) 592-9220
debreczeni.tamas@barabasteglako.hu
Budapest nyugat, Pest megye
nyugat, Komárom-Esztergom,
Fejér, Tolna megye
■ Szél Csaba, 36 (30) 234
234-6946
6946
szel.csaba@barabasteglako.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye
■ Sütő Tamás, 06 (30) 471-8055
suto.tamas@barabasteglako.hu
Bács-Kiskun, Csongrád,
Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés megye
■ Gógány Éva, 06 (30) 401-7378
gogany.eva@barabasteglako.hu

Debreczeni Tamás

Stáhl Attila

Sütő Tamás

Szél Csaba
KISKUNLACHÁZA
VESZPRÉM

Gógány Éva
Becze Norbert
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PANNÓNIA
TÉRKÔCSALÁD

Az Ön képviselője

www.pannoniaterko.hu

