
A felhasználási útmijtatót 

rendelje meg, vagy töltse le 

a www.kovek.hu  oldalróll 

Kivi rágzás- 	 Kivirágzás- 
védelem nélkül: 	védelemmel: 

Tegula fal a lekerekített, az adott 
felülettel síkban lévő  szegélykövek 
kirakásához: ideális kiegészít ő  a 

Rialta antik térkövekhez. 
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ATegula fal speciális ívelt kövei és 
fedlapjai sz űk ívek kirakásához. A képen 

kagylómész színben. 
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Egyforma szín ű  elemekbő l kialakított rend-
szer: A Tegula antik fal tejeskávé - a képen 
gríllezőként felfalazva - és Rialta Orande 

antik térk ő  tökéletesen összeillik. 
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megoldás: szürke árnyalt szin ű  
Tegula falkövekbő l kirakott szárazfa 

függő leges virágágyak kialakításá-

hoz, amelynek vakolása lehetővé 

teszi a növények vízellátását. A 

tejeskávészín ű  Tegula falkőbő l kira-

kott, rálátás ellen véd ő , szélfogó és 

zajtompító fal tökéletes összhang-

ban áll a virágágyakkal. 

Tetszetős, rálátás ellen véd ő  fal-

oszlopokkal és félkör alakú virág-

ággyal. 
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Alkalmas: 
• Helyet nyerhet lejtős 

területeken parkolóhelyek, 
elő re gyártott garázsok, ját-
szómezők stb. kialakítására 

• Sík kertek és növényteraszok 
kialakítására 

• Talajtámfalak kiépítésére utak 
mellett, házak bejáratainál, 
valamint házak bekötő  és 
kivezető  útjai mellett 

• Teraszok ős virágágyak rögzí-
tésére 

• Lépcsők oldalsó szegélyeinek 
kirakására és rögzitésére 

• Talajtámfalak kiépítésére 
közutak, parkolók, hidak stb. 
közelében 

• Szabadon álló kertfalak, 
lábazati falak és diszit őfalak 
építésére 

• Rálátás elleni védelmet bizto-
sító és szélfogó falak építé-
sére grillezők, teraszok stb. 
mellett 

• Kerítések, kerítésoszlopok és 
bejárati Oszlopok kirakására 

• Bármilyen tipusú küls ő  lépcső  
építésére 

• Hangsúlyos formák kialakítá-
sára a szabadban 

Kivirágzásvédelem nélküli kivitel 
esetén a falakon halvány mészlera-
kódások jelenhetnek meg, amelyek 
a falon lefelé folynak, és csak bizo-
nyos id ő  elteltével, ill. mészoldószer 
használata esetén t űnnek el. 

OpTimálisan kiala-

kítható, szép lezárá-

sok az Új Tegula fal 

összekötő  köveknek 

köszönhetően. 

Az új Weisseoböck Kivirágzás-
VÉDELEM használata esetén ezen 
mészkicsapódások megjelenésének 
lehető sége jelent ősen csökken, 
így falai tovább tiszták és szépek 
maradhatnak. 

Honlap: 
www.kovek.hu  
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