
Klasszikus termékek 
Loicr 

Méretek 	Vastagság 	Szín: 
cm: 	 cm: 

Ciassic-Lirie mosott gyöngykavicsos járdalapok 

A felületmosási eljárás után a kopóréteg gyöngykavics szemcséje 
eredeti lekerekített szürkés-barnás formájában marad látható. A lap 
szemcséinek színe ideálisan illeszkedik a kert természetes szívesen. 

40/40, 50/50 	4/3,8 cm 	Grau/Braun gew. Kante mögl. 

50/50 	 5,0 cm —Grau/Braun  

Ciassic-Line finomszemcsés járdalapok ás beton járdalapok 

Klasszikus, kiváló ár-érték arányú termék a legtöbb funkcioná '  

igény kielégésére 

Classic-line finomszemcsés 
40/40, 50/50 	3,7 cm 	szürke 

Ciassic-line finomszemcsés 
50/50 	 5,0 cm 	szürke 	Hard-, Softline mögL 

Beton járdalap 
40/40 	 5,0 cm 	szürke 

Mederlap kopóréteggel 	szürke 
40/4060/40 10cm 

Serpentino 

A Serpentino térk ő  formai kialakításából adódóan a nagy forgalmi 
terhelés ű  felületek ideális burkojyaga  

12/24 	 6, 8 cm 	Szürke, piros, 	 Natur 
antracit 	 élletöréssel 

SERPENTINO-IJNI ás SERPENTINO -UNI zökken őmentes tárkövek to 
A kövek kötésben történ ő  csomagolása megkönnyíti a nagy felüle-

tek gazdaságos, géppel történ ő  burkolását is. Az aszfaltburkolatok 

igazi alternatívája a Serpentíno-UNI térk ő .  

Standard Szürke, piros, további 
22,5/11,25, 	6, 8 cm 	színek egyedi igény 	Natur 

11,25/11,25 	 ás árképzés alapján éíletöréssel 

zökkenőmentes 	 Szürke, piros, további 	Natur 

22,5/1 1,25 	6, 8cm 	színek egyedi igény 	élletörés 

11,25/1 1,25 	 és árképzés alapján 	nélkül 

SOLIDO térkő  

Speciális formájának köszönhet ően nagy terhelés ű  burkolatok 

készítésére is alkalmas térk ő .A zökken őmentes verzió rejtett 
távtartójú, élletörés nélküli felületi kialakítása csökkentett zajter-
helési mutatójú burkolatok építésére teszi alkalmassá 	- 

16,5/20 	 Szürke, piros, 	 Natur 

6, 8, 10cm 	antracit 	 élletöréssel 

16,5/20 	 Szürke, piros, 	 Natur 

zökkenőmentes 8 cm 	antracit 	zökkenőmentes 

7ermékeink m ű szaki adatait hivatalos árlistánkban illetve 
honlapunkon találja: www.leier.eu  

Méretek 	Vastagság 	Szín: 

cm: 	 cm: 

SOLIDO Öko térkó 

A Solido térk ő  speciális drain változata megkönnyíti az extrém 
mennyiségú 	eltávolítását a burkolatról. 

16,5/20 	8cm 	szürke 	Natur, élletöréssel 

ÖKOLITH térkó 

Daz ÖKOLITH térkövekkel a felület teljes lezására nélkül építhetünk 
szilárd burkolatot. A speciálisan formázott távtartóknak köszönhet ően 

megfele3 felületi arányú fuga képz ődik a csapadékvíz elvezetéséhez. 

20/20, 10/20 8, 10cm Szürke, Natur 
piros 	zökken őmentes 

Stocksport térk ő 	 ãã 
Stock Sport - A Curling téli játék Száraz, jégmentes játéktéren 
űzött változata. Ez a speciális, finom kopóréteggel készült termék 
jjjlöjges játéktér kialakítását teszi lehet ővé.  

40/20, 20/20 	8cm 	Szinek egyedi igény 	Natur 
ás árképzés alapján zökkenórnentes 

Kerti szegélyk ő  

A kerti szegélykövek járdák, sétányok, virágágyasok vagy térk ő  
felületek szegéséhez használhatóak.  

5/20 	 L = 100cm 	szürke 	Lekerekített 61 

5/25 	 L = 100cm 	Szürke, 	 Egyenes él, 
piros, antracit 	letörésse 

Kiemelt szegélykó 

10/20, 12/20 	L = 100 cm, 	szürke 	 Natur 

18/20, 18/25 	33cm  

15/25, 15/30 	L = 100 cm, 	szürke 	 Natur 

Süllyesztett szegélykövek 

20/15 	 L = 100 cm, 	szürke 	 Natur 

döntött,K 	33, 25 cm (K) 

20,/15 	 L = 40 cm 	szürke 	 Natur 

VERDE gyeprács 

Zöldfelület akár a tehergépjárm űvel történ ő  terhelésre is - 
gyeprácsainkkal ez is megoldható  

35/35 	 8 cm 	szürke 	 Natur 

40/60 	 8, 10, 12cm 	szürke 	 Natur 

Loler 92 


