TAVASZI AJÁNLAT 2021
TÉRBURKOLATOK

KERTÉPÍTÉS

Többféle stílusú térkő,
építéshez-felújításhoz!

2021. március 29 – 2021. június 30.

Trend

AVANTE

Letisztult és látványos

6.690 Ft/m²

Méretek:
64x16, 48x16, 48x11,5, 36x11,5, 28x11,5 cm vegyesen Vastagság: 8 cm

Fehér

6.690 Ft/m²
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Szürke

6.690 Ft/m²

Karbon

6.690 Ft/m²

Latte

6.690 Ft/m²

Karamell

6.690 Ft/m²

Barna

6.690 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Trend

CAMINO

Egyedi és természetes

7.290 Ft/m²

Méret:
7 féle kőméret vegyesen Vastagság: 6 cm

Karbon

7.290 Ft/m²

Mosott fehér

7.290 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
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Trend

MATRIX

Egyedi. Modern. Látványos.

6.490 Ft/m²

Méretek:
10 féle kőméret vegyesen Vastagság: 8 cm

Szürke

6.490 Ft/m²
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Sárga-fehér

6.490 Ft/m²

Karbon-fehér

6.490 Ft/m²

Láva

6.490 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Trend

BOROSTYÁN KOMBI
Egyensúlyra törekedve

szürke színben már

4.920 Ft/m²

Méretek:
20x10, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

Szürke

4.920 Ft/m²

Grafit

5.690 Ft/m²

Mediterrán

5.690 Ft/m²

Szavanna

5.690 Ft/m²

Őszilomb

5.690 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
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Trend

LÍNEA KOMBI
Letisztult vonalak

6.990 Ft/m²

Méretek:
20x10, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

Mosott fehér

6.990 Ft/m²
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Mosott homok

6.990 Ft/m²

Mosott lazac

6.990 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Trend

PELSO

Kreatív hullámok

szürke színben már

5.490 Ft/m²

Méret:
21x38,9x13x34 cm Vastagság: 8 cm

Szürke

5.490 Ft/m²

Antarcit

5.980 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
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St y l e

VIA CASA

Időtálló megoldás

szürke színben már

6.990 Ft/m²

Méretek:
8 féle kőméret vegyesen Vastagság: 8 cm

Szürke

6.990 Ft/m²
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Láva

7.490 Ft/m²

Karbon-fehér

7.490 Ft/m²

Okker-antracit

7.490 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

St y l e

VIA CASA ANTIK
Időtálló megoldás

szürke színben már

7.290 Ft/m²

Méretek:
8 féle kőméret vegyesen Vastagság: 8 cm

Szürke

7.290 Ft/m²

Láva

7.790 Ft/m²

Okker-antracit

7.790 Ft/m²

Karbon-fehér

7.790 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
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St y l e

SAVARIA

Az örök idők fénye

szürke színben már

5.290 Ft/m²

Méretek:
10x20, 14x20, 18x20, 22x20 cm vegyesen Vastagság: 5 cm

Szürke

5.290 Ft/m²
10

Sárga-fehér

5.790 Ft/m²

Fahéj

5.790 Ft/m²

Láva

5.790 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

St y l e

ANTIK BETONTÉGLA
Az örökzöld újító

szürke színben már

4.990 Ft/m²

Méret:
24x12 cm Vastagság: 6 cm

Szürke

4.990 Ft/m²

vörös

5.490 Ft/m²

Vörös

5.490 Ft/m²

Barna

5.490 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
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St y l e

ANTIK

A polgári luxus
szürke színben már

6.290 Ft/m²

Méretek:
14x21, 14x14 cm vegyesen Vastagság: 8 cm

Szürke

6.290 Ft/m²
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Fekete-fehér

7.490 Ft/m²

Láva

7.490 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

St and ard

DUNA

Izgalmas egyéniség
homok színben már

4.890 Ft/m²

Méret:
19,8x19,8 cm Vastagság: 6 cm

homok

4.890 Ft/m²

őszilomb

4.990 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
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St and ard

KORZÓ

Megbízható rutinosság
szürke színben már

3.800 Ft/m²

Méretek:
20x10 cm Vastagság: 4 cm

Szürke

3.800 Ft/m²
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Vörös

4.100 Ft/m²

Őszilomb

4.620 Ft/m²

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Kertépítés

KERTISZEGÉLY
szürke színben már

740 Ft/db

Méret:
100x20 cm Vastagság: 5 cm

Szürke

740 Ft/db

Jelmagyarázat

Vörös

1.100 Ft/db

Barna,

1.100 Ft/db

Antracit

1.100 Ft/db

Homok

1.200 Ft/db

Újrafelhasznált beton hozzáadásával készült termék
Gyalogos és/vagy kerékpáros forgalomra alkalmas termék
Személygépkocsi forgalomra alkalmas termék
Tehergépkocsi/kamion forgalomra alkalmas termék
A termék sóálló /az MSZ EN 1338/39/40 szabványok követelményeinek megfelelően/
A termék magas csúszás-ellenállású /ÚT 2-2.111/1977 előírásai szerint/
A termék fagyálló /az MSZ EN 1338/39/40 szabványok követelményeinek megfelelően/
A termék gyártása az európai harmonizált szabványok szerint történik

Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
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Kertépítés

VIA-FLOR
szürke színben már

1.150 Ft/db

Kertépítés

Méretek:
40x30 cm Vastagság: 15 cm

Szürke

1.150 Ft/db

Barna,

1.350 Ft/db

FOLYÓKA ELEM

Méretek:
50x20 cm Vastagság: 8 cm

Szürke

1.100 Ft/db

Központ, termékgyártás és vevőszolgálat, Pécs
7634 Pécs, Nagy-Berki út 3., 7615 Pécs 15., Pf.: 16. ,Tel.: (72) 552-110, Fax: (72) 251-820;
Kapcsolat: Tóthné Földesi Edina, Klepe Zsuzsanna (72) 552-111, E-mail: vevoszolgalat@abetonterko.hu. www.abetonterko.hu
Termékgyártás és vevőszolgálat, Székesfehérvár
M7-70-es útkereszteződés, 8003 Székesfehérvár, Pf.: 64.. Tel.: (22) 310-480, (30) 28-59-520, (30) 33-62-501, Fax: (22) 310-481;
Kapcsolat: Boda Hortenzia, Szeibert Nikoletta, Barna Zsolt, E-mail: szekesfehervar@abetonterko.hu, www.abetonterko.hu
Termékgyártás és vevőszolgálat, Nyékládháza
3433 Nyékládháza, Debreceni út
Tel.: (46) 391-555, 391-008, Fax: (46) 391-353; Kapcsolat: Novák Lászlóné, Mészárosné Hock Erzsébet, Kállai Ildikó,
E-mail: nyekladhaza@abetonterko.hu, www.abetonterko.hu
Termékgyártás és vevőszolgálat, Majosháza
Majosháza, 51-es útkereszteződés, 2339 Majosháza Pf.: 4
Tel.: (24) 521-980, (30) 49-42-281; Kapcsolat: Slámerné Krizsik Ildikó, Kazamér Katalin,
E-mail: majoshaza@abetonterko.hu, www.abetonterko.hu
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Az ajánlat érvényessége: 2021. március 29 – 2021. június 30., illetve a készlet erejéig. Az ajánlatban szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyektől
a viszonteladó partnerek saját üzleti döntésük szerint eltérhetnek. A tényleges eladási árakról és a szállítási határidőkről kérjük érdeklődjön partnereinknél.
Nyomdatechnikai okok miatt a szórólapban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket
viszonteladó partnereinknél. A nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

