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Kerti szegélykő

A Leier építőanyagok 
megkönnyítik az életét!
Természetes igényünk épített környezetünk folyama
tos szépítése, építése. A rendezett élettér megkönnyíti 
hétköznapjainkat és emeli életszínvonalunkat. 

Napjaink szélsőséges időjárása mára nyilvánvalóvá 
tette a környezettudatos és hosszú távú gondolkodás 
fontosságát, melyre közvetlen környezetünkben is fon
tos kiemelt hangsúlyt fektetnünk.

• Kocsifeljárókat, járdákat környezettudatos mó don 
bur kolhatjuk a Leier minőségi térkövek széles 
választékával, kényelmes bejárást biztosítva ott
honunkba

• A nagy mennyiségben lezúduló csapadékvíz vízel
vezető árkokban történő elvezetését segíthetjük 
elő Leier árokburkoló betonelemekkel.

• Zöldövezetek esztétikus kialakításához válogatha
tunk a kertépítéshez – kertszépítéshez szükséges 
termékek közül

• Méltán büszkék lehetünk lakóhelyünkre, amely akár 
idegenforgalmi szempontból is jelentős hozadékot 
eredményezhet.

A Leier termékekkel esztétikus, időtálló otthont 
teremthet! Rendkívül széles termékpalettánk elér
hető az építőanyag kereskedésekben.
Tájékozódjon a honlapunkon és keresse az Önhöz leg
közelebb eső viszonteladónkat.

Ilyen volt… …ilyen lett!



• Gazdaságosabb és költséghatékony, hiszen időjá
rásálló és károsodás nélkül újrarakható. A bontás 
nem jár zajjal és nem keletkezik elszállítandó hulla
dék. Az újra rakott burkolat minősége és esztétikai 
megjelenése az eredetivel megegyező.

• Környezetbarát, mert csak természetes anyagok
ból áll. Fugáin keresztül gyorsan elvezeti a csapadé
kot, ami nem terheli a csatornahálózatot, nincs tócsa
képződés és gyorsan felszárad. Szellőzik és nedvesebb 
marad a talaj, így a növényzet számára is optimális 
életfeltételeket biztosít.

• Esztétikusabb, változatosabb, a környezet stílusá
hoz, hangulatához illeszthető megjelenést biztosít, 
ahol a burkolat kialakításának csak a tervezői fantázia 
szab határt.

• Tartósabb, mert kopásálló, fagyálló és az üzem
anyagoknak is ellenáll. 

• Kellemesebb környezetet teremt, mert a hő 
(erős napsütés) hatásának károsodás nélkül ellenáll, 
és kevésbé melegszik fel, mint az aszfalt, így segít a 
helyi mikroklíma optimalizálásában.

A térkő burkolat jobb megoldás az aszfaltnál!*

„A felhasználói és közútkezelői vélemények alapján a térkő burkolat a legjobb 
megoldás közterek, járdák, parkolók és közforgalmú utak kialakítására.”

* Gyorsforgalmú utak és országutak kivételével a térkő burkolat minden egyéb helyen jobb az aszfaltnál.

Telefon: +36 (96) 512-000 • Fax: +36 (96) 512-001 • E-mail: ertekesites@leier.hu
www.leier.hu
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Segíthetünk? Területi képviselő kollégáink és műszaki tanácsadóink várják hívását!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a katalógusban szereplő képek és minták tájékoztató jellegű illusztrációk. A szín és felületi különbségek eltérhetnek a prospektusban bemutatottaktól.

Az Ön márkakereskedője:

Az aszfaltburkolat esztétikus javítása nem 

lehetséges, bontás esetén veszélyes hulladék keletkezik.

Térkőburkolat esetében a szükség esetén felszedett 

térkövek visszaépíthetők, újrafelhasználhatók, és nem 

keletkezik veszélyes hulladék sem. 

Védje- óvja Ön is környezetét!

ZÖLD TIPP

Ilyen volt… …ilyen lett!
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