
Klasszikus termékek 
Licr 

Méretek 	Vastagság 	Szin: 	 Zsalukövek 	 E 	L 	H 	 Szin: 
cm: 	 cm: 

Schalsteine 
QUADRO kocka 	 Zsaluk ő  15 	15cm 	50cm 	25 23cm 	szürke 
Ideális termék a gyeprécsok jelz őköveként történ ő  beépitésre, de 	Zsalukő  20 	20cm 	50cm 	25: 23cm 	szürke 
kiválóan használható a különböz ő  terasz, sétány Vagy térburkola- 	Zsalukő  25 	25 cm 	50cm 	25, 23cm 	szürke 
tok szegősorakónt történ ő kialakitáshoz is 	Zsaluk ő  30 	30cm 	50cm 	25, 23cm 	szürke 
818 	6 cm 	szürke, piros, 	Natur 	Zsaluk ő  40 	40 cm 	50 cm 	25, 23 cm 	szürke 

antracit 	élletörésse 
Oszlopzsalu 20 	20 cm 	20 cm 	23 cm 	szürke 

Paliszádok 	 Oszlopzsalu 25 	25 cm 	25 cm 	23 cm 	szürke 

Egyenes vagy íves alaprajzi kialakítású burkolat vagy vi 	 Oszlopzsalu 30 	30 cm 	30 cm 	23 cm 	szürke rágágyas 	Oszlopzsalu 40 	40cm 	40cm 	23 cm 	szürke szegések épit őeleme a paliszád szegély.  
14,6/6 	m = 30cm 	szürke, 	 Natur 	Falazóelemek 

barna  Fő falelem 20 	20 cm 	50 cm 	22 cm 	szürke 

Palisadenrandleisten  
Fő falelem 25 	25 cm 	38 cm 	22 cm 	szürke 

Sie eignen sich hervorragend um Abgrenzungen zu gestalten, egal 	Pincefalazá 30 NF 	30cm 	38cm 	22 cm 	szürke 
gerade oder geschwungen. 	Pincefalazó 30 UNI 	30cm 	38 cm 	22 cm 	szürke 

14,6/6 	H 	30cm 	Grau, Braun 	Natur 
Válaszfalazó 10 	10cm 	50cm 	22 cm 	szürke 

RACONA fűszegély 
A t ű szegélynek sokrét ű  alkalmazása lehetséges. Akárutak szegéyezése, vagy 	viégágyves 	

Válaszfalazó 12 	12 cm 	50 cm 	22 cm 	szürke 

terWetek szegése a feladat, a szegély melletti terAet kezelése mégfúnyirájjjyerekjáték lesz. 
24/12 	4,5cm 	szürke, barna 	Natur 

LUNETTA gyepszegélyk ő 	 ______ 
gyep ás hmuszfelületeket egymástól elválasztó, a fmnyíró kerekeit oezeraktikus szegélyelem 

24/12 	45cm 	szürke, barna 	Natur 

LUNA Quartz és Luna Quartz Midi 
rézs ű kő  
40/35 	25 cm 	szürke, barna 	Natur 
50/40 	30cm 	szürke, barna 	Natur 

Rézsűkő  
Ez a termék natúrfelületével harmonikusan illeszkedik a növenny- 
el futtatott zöld falba. Használatával garantált a növénnyel takart 
részek magas felületi_aránya.  
25/3 1 	12,5cm 	palaszürke, sziklabarna 	Natur 

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