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Leler Cégcsoport - 
45 év tapasztalatával 

A világ folyamatosan változik, Vele 
együtt mi emberek is. Épített körny-
ezetünkkel kapcsolatos elvárásaink 
magasabb szintre helyez ődnek. Új 
kihívásokra vágyunk. 

Lakóhelyünk, városunk, utcánk, há-
zunk megjelenésével is prezentálni 
kívánjuk egyediségünket és értékren-
dünket. Olyan megoldásokat, ötlete-
ket, anyagokat keresünk, melyek ezt 
több évre, évtizedre is biztosítják. 
Értéket teremtve mutatjuk be ön-
magunkat, térbe és felületbe építve 
elkészítjük maradandó névjegyünket. 

Az Európában egyedülállóan széles 
építőanyagkínálatot biztosító Leler 
cégcsoport az Út- és kertburkolatok 
körében is segítséget ad Önnek a 
minő ségi terek kialakításához. Hisz-
szük, hogy termékeinkkel megoldást 
kínálunk egy értékes lakókörnyezet 
megteremtéséhez. A bemutatott 
térkiaakításokkal csak ötletet adha- 

tunk, de ha egyéni elképzelése van, 
mi annak megvalósítására is találunk 
megoldást. Fejlesztéseink természete-
sen folyamatosak, ezért a legkiválóbb 
alapanyagokból modern technoló-
giával előállított termékeink köre 
is b ővül. Örömünkre szolgál, hogy 
termék és cégfejlesztésünk eredmé-
nyeként mostantól csaknem vala-
mennyi üzemünkben rendelkezésére 
állunk a magas min ő ségi szinten álló, 
prémium kategóriás KAISERSTEIN 
termékekkel is. 

Cégünk egyik alapelve, hogy Vev ő ink 
ötieteire megoldással szolgáljunk, id-
letve kibontsuk azokat. Ezért fejleszt-
jük termékeinket mindig az aktuális 
trendek és technológiák irányába és 
ezért építettük meg magyarországi 
mintakertjeinket Jánosházán, több 
mint 5.000 m és Kópházán 2.000 m 
felületen. Engedjék meg, hogy meg-
hívjuk Önöket egy izgalmas, kalan-
dos barangolásra. Segítjük döntését 
a megfelel ő  szín kiválasztásában, 
javaslatot teszünk egy klasszikus, egy 
elegáns, egy nagyvilági, vagy egy an-
tik burkolat megépítésére. Ne feledje, 
az építéshez a területet Ön adja, a 
termékkiválasztás]jan mi is segítünk, 
az ízlésesen elkészült m ű  azonban 
közös büszkeségünk lesz. 

Látogasson el honlapunkra, ahol 
mindig bemutatjuk alaptermék-
einkhez illeszked ő  kiegészít ő inket, 
figyelemmel kísérhet ő  termékeink fe-
jlesztése. Itt megtalálható legfrissebb 
termékkínálatunk, megtekinthet ő ek 
a legújabban elkészült projektek. 
Hisz Ön is tudja, a világ folyamatosan 
változik, vele együtt mi emberek is. 

Michael Leier 
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