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Minőségi osztályok: 
Ön dönti el alap-, standard vagy csúcsmin őség! 

Egyes térköveinket háromféle kivitelben forgalmaz-
zuk: alap-, standard és csúcsminöségben. Ezek a tí-
pusok azonban kizárólag bels ő ', szerkezeti min ősé-
gi különbségeket takarnak, minta fagy-és sóállóság, 
mechanikus erőhatásokkal szembeni ellenálló képes-
ség, és a helyesen lerakott felületek terhelhet ősége. 
További információk a www.kovek.hu  weboldalon. 

Csúcsminőség: 

Alapminőség: 

Harmóniagarancia. 
Az egyenetlenül lerakott térk őfelületek 

. .. lOméretben 
rendelkezésre álló kövekkel: 

Harmonikus térk ő felü-
letek kereszthézagok 
nélkül. 10 méret esetén 
valahova mindig bepasz-
szol Úgy egy kő , hogy 
egyszerűen megakadá-
lyozza a kereszthézagok 
kialakulását. 

Tökéletes szélek költséges 
toldozgatás vagy vágás 
nélkül. 10 méret esetén 
majdnem mindig megtalál-
ható az éppen odaill ő  kő  
az egyenes, derékszög ű  
szélekhez. 

Csodaszép térkófelüle-
tek élénk vonalvezetés ű  
fugákkal és hagyomá-
nyos megjelenés a 10 
összepasszoló méretnek 
köszönhetően. 
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Már a lerakás közben látni fogja, 

hogy harmonikus, szabálytalan 

alakzatban kirakott és természe-

tesnek ható, kereszthézagok és 

túl kis ékekb ő l, adott esetben ferde 

él ű  kirakott szélek nélküli felületet 

kap-e, és hogy az egyes méret ű  
kövek kit ű nnek-e a többi közül, és 

vannak-e rajta hosszanti hézagok. 

Éppen ezért garntáljuk a 

következőket: 

Amennyiben az Ön által fektetett 

Rialta felület összképe nem harmo-

nikus, mivel kereszthézagok, túl kis 

ékekböl, adott esetben ferde ékekb ő l 

kirakott szélek és felt ű nően eltérő  
méret ű  kövek, illetvejól látható hosz-

szanti hézagok vannak rajta, vissza-

adhatja nekünk a köveket és a teljes 

vételárat megtérítjük Önnek. Ennek 

az a feltétele, hogy a térköveket a mi 

lerakási útmutatónknak megfelel ően 

kell lerakni és használni. 

Ez a garancia az alábbi jellel el- 

látott, Rialta antik, Rialta natúr és 

Rialta szemcsés termékekre vonat-

kozik. 

Rialta antik: szabadon választható, 
kreatív lerakási lehet őségek tetszés 

szerint, 10-féle méret segítségével. 
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