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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Almada Standard 6 cm

100 001 antracit/fehér árnyalt
100 003 bazalt árnyalt
100 005 homoksárga árnyalt
100 007 kagylóhéj árnyalt
100 009 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Almada Strukturált 6 cm

100 011 antracit/fehér árnyalt
100 013 bazalt árnyalt
100 015 homoksárga árnyalt
100 017 kagylóhéj árnyalt
100 306 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Almada Strukturált VIA + 6 cm Nemesített felület, Clean Protect védelem

400 011 antracit/fehér árnyalt
400 017 kagylóhéj árnyalt
400 306 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Faro Sette Standard 6 cm

100 029 antracit
100 031 homoksárga árnyalt
100 033 kagylóhéj árnyalt
100 035 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Faro Trio Strukturált 6 cm

100 039 antracit/fehér árnyalt
100 045 homoksárga árnyalt
100 047 kagylóhéj árnyalt
100 049 mokka árnyalt
100 280 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Vieto Mistro Standard 6 cm

100 195 antracit/fehér árnyalt
100 197 homoksárga árnyalt
100 199 kagylóhéj árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Vieto Mistro Standard 6 cm   VIA + nemesített felület, Clean Protect védelem

400 195 antracit/fehér árnyalt
400 199 kagylóhéj árnyalt
400 377 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap

10 230 Ft 12 992 Ft

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                     
11,5

−                                
1553 13 230 Ft 16 802 Ft

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                     
11,5

−                                
1553

8 035 Ft 10 204 Ft

14,4x14,
4           

18x14,4             
21,6x14,

4

12 db                
12 db                
12 db

−                                   
−

0,93                            
9,30

−                          
1200 7 715 Ft 9 798 Ft

−                              
−

0,93                          
9,30

−                               
1200

21,6x28,8 
14,4x28,8
21,6x21,6 
14,4x21,6
14,4x14,4
7,2x21,6

2 db
3 db
5 db
7 db
6 db
5 db

22x33                       
33x33                        
44x33                    
55x33  

2 db                 
3 db                      
3 db                        
1 db

−                 
−   

1,09               
10,90

−                                                                           
1 500 9 315 Ft 11 830 Ft

22x33                       
33x33                        
44x33                    
55x33  

2 db                 
3 db                      
3 db                        
1 db

−                 
−   

1,09               
10,90

−                          
1500 12 065 Ft 15 323 Ft

db/sor    
db/raklap

22x33                   
33x33                    
44x33                    
55x33  

2 db                 
3 db                      
3 db                        
1 db

−                              
−  

1,09                  
10,9

−                          
1470   8 675 Ft 11 017 Ft

TÉRKŐ RENDSZEREK

antracit/fehér árnyalt

Almada Strukturált VIA + 6 cm Nemesített felület, Clean Protect védelem
rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Vieto Mistro Standard 8 cm

100 201 antracit/fehér árnyalt
100 205 kagylóhéj árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard 6 cm

100 163 antracit/fehér árnyalt
100 165 kagylóhéj árnyalt
100 274 mokka árnyalt
100 425 bazalt árnyalt
100 444 szavanna árnyalt
100 427 világos éjszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard VIA + 6 cm Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 399 ekrü
400 351 sötét gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 6 cm

100 169 antracit/fehér árnyalt
100 171 bazalt árnyalt
100 173 homoksárga árnyalt
100 175 mokka árnyalt
100 258 kagylóhéj árnyalt
100 276 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 8 cm

100 179 szürke 10 220 Ft 12 979 Ft
100 266 antracit-fehér árnyalt
100 268 bazalt árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Pulito Trio Standard 5 cm ÚJ TERMÉK

100 469 téglavörös
100 471 homokbarna
100 473 travertin

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Standrad 6 cm

100 155 szürke 4 950 Ft 6 287 Ft
100 153 antracit 6 125 Ft 7 779 Ft
100 157 szürke 30                           

300
1,20        
12,00

5,40                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 159 szürke 20                           
200

1,20        
12,00

8,10                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 161 szürke 6               
60

0,96           
9,60

21,60        
1317 4 950 Ft 6 287 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap

6 125 Ft 7 779 Ft

10x20 54             
540

1,08               
10,8

2,70                     
1458

20x20

30x20

40x40

14,4x14,4
18x14,4

21,6x14,4

12 db
12 db
12 db

−
−

0,93
11,16

−
1360

7 920 Ft 10 058 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
9,60

−                              
1728 11 275 Ft 14 319 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
12,0

−                              
1540 

11 017 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 11 645 Ft 14 789 Ft

−                                
1656 11 640 Ft 14 783 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 8 675 Ft

db/sor    
db/raklap

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                       
9,20

10x20                  
20x20                
30x20

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Vieto Mistro Standard 8 cm

100 201 antracit/fehér árnyalt
100 205 kagylóhéj árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard 6 cm

100 163 antracit/fehér árnyalt
100 165 kagylóhéj árnyalt
100 274 mokka árnyalt
100 425 bazalt árnyalt
100 444 szavanna árnyalt
100 427 világos éjszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard VIA + 6 cm Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 399 ekrü
400 351 sötét gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 6 cm

100 169 antracit/fehér árnyalt
100 171 bazalt árnyalt
100 173 homoksárga árnyalt
100 175 mokka árnyalt
100 258 kagylóhéj árnyalt
100 276 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 8 cm

100 179 szürke 10 220 Ft 12 979 Ft
100 266 antracit-fehér árnyalt
100 268 bazalt árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Pulito Trio Standard 5 cm ÚJ TERMÉK

100 469 téglavörös
100 471 homokbarna
100 473 travertin

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Standrad 6 cm

100 155 szürke 4 950 Ft 6 287 Ft
100 153 antracit 6 125 Ft 7 779 Ft
100 157 szürke 30                           

300
1,20        
12,00

5,40                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 159 szürke 20                           
200

1,20        
12,00

8,10                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 161 szürke 6               
60

0,96           
9,60

21,60        
1317 4 950 Ft 6 287 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap

6 125 Ft 7 779 Ft

10x20 54             
540

1,08               
10,8

2,70                     
1458

20x20

30x20

40x40

14,4x14,4
18x14,4

21,6x14,4

12 db
12 db
12 db

−
−

0,93
11,16

−
1360

7 920 Ft 10 058 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
9,60

−                              
1728 11 275 Ft 14 319 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
12,0

−                              
1540 

11 017 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 11 645 Ft 14 789 Ft

−                                
1656 11 640 Ft 14 783 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 8 675 Ft

db/sor    
db/raklap

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                       
9,20

10x20                  
20x20                
30x20

TÉRKŐ RENDSZEREK

antracit/fehér árnyalt
kagylóhéj árnyalt

mokka árnyalt
bazalt árnyalt

szavanna árnyalt
világos éjszürke

30x30                    
45x30                        
60x30

Sempre Grando Standard VIA + 6 cm Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem
rendelési egység: sor vagy raklap

ÚJ TERMÉK

rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap

14,4x14,4

21,6x14,4
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Almada Standard 6 cm

100 001 antracit/fehér árnyalt
100 003 bazalt árnyalt
100 005 homoksárga árnyalt
100 007 kagylóhéj árnyalt
100 009 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Almada Strukturált 6 cm

100 011 antracit/fehér árnyalt
100 013 bazalt árnyalt
100 015 homoksárga árnyalt
100 017 kagylóhéj árnyalt
100 306 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Almada Strukturált VIA + 6 cm Nemesített felület, Clean Protect védelem

400 011 antracit/fehér árnyalt
400 017 kagylóhéj árnyalt
400 306 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Faro Sette Standard 6 cm

100 029 antracit
100 031 homoksárga árnyalt
100 033 kagylóhéj árnyalt
100 035 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Faro Trio Strukturált 6 cm

100 039 antracit/fehér árnyalt
100 045 homoksárga árnyalt
100 047 kagylóhéj árnyalt
100 049 mokka árnyalt
100 280 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Vieto Mistro Standard 6 cm

100 195 antracit/fehér árnyalt
100 197 homoksárga árnyalt
100 199 kagylóhéj árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Vieto Mistro Standard 6 cm   VIA + nemesített felület, Clean Protect védelem

400 195 antracit/fehér árnyalt
400 199 kagylóhéj árnyalt
400 377 mokka árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap

10 230 Ft 12 992 Ft

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                     
11,5

−                                
1553 13 230 Ft 16 802 Ft

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                     
11,5

−                                
1553

8 035 Ft 10 204 Ft

14,4x14,
4           

18x14,4             
21,6x14,

4

12 db                
12 db                
12 db

−                                   
−

0,93                            
9,30

−                          
1200 7 715 Ft 9 798 Ft

−                              
−

0,93                          
9,30

−                               
1200

21,6x28,8 
14,4x28,8
21,6x21,6 
14,4x21,6
14,4x14,4
7,2x21,6

2 db
3 db
5 db
7 db
6 db
5 db

22x33                       
33x33                        
44x33                    
55x33  

2 db                 
3 db                      
3 db                        
1 db

−                 
−   

1,09               
10,90

−                                                                           
1 500 9 315 Ft 11 830 Ft

22x33                       
33x33                        
44x33                    
55x33  

2 db                 
3 db                      
3 db                        
1 db

−                 
−   

1,09               
10,90

−                          
1500 12 065 Ft 15 323 Ft

db/sor    
db/raklap

22x33                   
33x33                    
44x33                    
55x33  

2 db                 
3 db                      
3 db                        
1 db

−                              
−  

1,09                  
10,9

−                          
1470   8 675 Ft 11 017 Ft

TÉRKŐ RENDSZEREK

antracit/fehér árnyalt

Almada Strukturált VIA + 6 cm Nemesített felület, Clean Protect védelem
rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Vieto Mistro Standard 8 cm

100 201 antracit/fehér árnyalt
100 205 kagylóhéj árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard 6 cm

100 163 antracit/fehér árnyalt
100 165 kagylóhéj árnyalt
100 274 mokka árnyalt
100 425 bazalt árnyalt
100 444 szavanna árnyalt
100 427 világos éjszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard VIA + 6 cm Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 399 ekrü
400 351 sötét gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 6 cm

100 169 antracit/fehér árnyalt
100 171 bazalt árnyalt
100 173 homoksárga árnyalt
100 175 mokka árnyalt
100 258 kagylóhéj árnyalt
100 276 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 8 cm

100 179 szürke 10 220 Ft 12 979 Ft
100 266 antracit-fehér árnyalt
100 268 bazalt árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Pulito Trio Standard 5 cm ÚJ TERMÉK

100 469 téglavörös
100 471 homokbarna
100 473 travertin

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Standrad 6 cm

100 155 szürke 4 950 Ft 6 287 Ft
100 153 antracit 6 125 Ft 7 779 Ft
100 157 szürke 30                           

300
1,20        
12,00

5,40                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 159 szürke 20                           
200

1,20        
12,00

8,10                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 161 szürke 6               
60

0,96           
9,60

21,60        
1317 4 950 Ft 6 287 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap

6 125 Ft 7 779 Ft

10x20 54             
540

1,08               
10,8

2,70                     
1458

20x20

30x20

40x40

14,4x14,4
18x14,4

21,6x14,4

12 db
12 db
12 db

−
−

0,93
11,16

−
1360

7 920 Ft 10 058 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
9,60

−                              
1728 11 275 Ft 14 319 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
12,0

−                              
1540 

11 017 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 11 645 Ft 14 789 Ft

−                                
1656 11 640 Ft 14 783 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 8 675 Ft

db/sor    
db/raklap

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                       
9,20

10x20                  
20x20                
30x20

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Vieto Mistro Standard 8 cm

100 201 antracit/fehér árnyalt
100 205 kagylóhéj árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard 6 cm

100 163 antracit/fehér árnyalt
100 165 kagylóhéj árnyalt
100 274 mokka árnyalt
100 425 bazalt árnyalt
100 444 szavanna árnyalt
100 427 világos éjszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Grando Standard VIA + 6 cm Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 399 ekrü
400 351 sötét gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 6 cm

100 169 antracit/fehér árnyalt
100 171 bazalt árnyalt
100 173 homoksárga árnyalt
100 175 mokka árnyalt
100 258 kagylóhéj árnyalt
100 276 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Mistro Standard 8 cm

100 179 szürke 10 220 Ft 12 979 Ft
100 266 antracit-fehér árnyalt
100 268 bazalt árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap
Pulito Trio Standard 5 cm ÚJ TERMÉK

100 469 téglavörös
100 471 homokbarna
100 473 travertin

rendelési egység: sor vagy raklap
Sempre Standrad 6 cm

100 155 szürke 4 950 Ft 6 287 Ft
100 153 antracit 6 125 Ft 7 779 Ft
100 157 szürke 30                           

300
1,20        
12,00

5,40                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 159 szürke 20                           
200

1,20        
12,00

8,10                     
1620 4 950 Ft 6 287 Ft

100 161 szürke 6               
60

0,96           
9,60

21,60        
1317 4 950 Ft 6 287 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap

6 125 Ft 7 779 Ft

10x20 54             
540

1,08               
10,8

2,70                     
1458

20x20

30x20

40x40

14,4x14,4
18x14,4

21,6x14,4

12 db
12 db
12 db

−
−

0,93
11,16

−
1360

7 920 Ft 10 058 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
9,60

−                              
1728 11 275 Ft 14 319 Ft

10x20                  
20x20                
30x20

10 db                        
10 db                            
10 db

−                                
−  

1,20                                  
12,0

−                              
1540 

11 017 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 11 645 Ft 14 789 Ft

−                                
1656 11 640 Ft 14 783 Ft

30x30                    
45x30                        
60x30

3 db               
2 db             
3 db

−                          
−  

1,08                     
10,80

−                          
1490 8 675 Ft

db/sor    
db/raklap

18,9x11,3                 
18,9x14,8                   
22,3x18,9       

12 db                  
13 db                        
12 db

−                                
−  

1,15                       
9,20

10x20                  
20x20                
30x20

TÉRKŐ RENDSZEREK

antracit/fehér árnyalt
kagylóhéj árnyalt

mokka árnyalt
bazalt árnyalt

szavanna árnyalt
világos éjszürke

30x30                    
45x30                        
60x30

Sempre Grando Standard VIA + 6 cm Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem
rendelési egység: sor vagy raklap

ÚJ TERMÉK

rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap

rendelési egység: sor vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Folio Fino Standard 4,2 cm

100 304 kagylóhéj árnyalt
100 365 szavanna árnyalt
100 318 bazalt árnyalt
100 349 mokka árnyalt,
100 359 homoksárga árnyalt
100 361 antracit fehér árnyalt
100 367 világos éjszürke
100 334 sötét éjszürke
100 065 titán-vörös

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Folio Fino Standard 4,2 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 391 ekrü
400 393 gyöngyszürke
400 415 világos gyöngyszürke
400 397 sötét gyöngyszürke

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Gardeno Standard 4,2 cm

100 373 szürke 970 Ft 1 232 Ft
100 369 antracit/fehér árnyalt
100 371 kagylóhéj árnyalt
100 375 szavanna árnyalt
100 399 homoksárga árnyalt
100 299 titán-fehér mosott
100 301 titán-fekete mosott

1 m2 = 6,25 darab rendelési egység: darab vagy raklap

Mattone Tres 15 VIA + Fal / kerítés rendszer roppantott felülettel

400 395 antracit-fehér árnyalt 68,75

400 290 mokka árnyalt 1670
rendelési egység: folyóméter vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 401 antracit-fehér árnyalt

400 407 mokka árnyalt
1 folyóméter= 1,66 db rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 403 antracit-fehér árnyalt

400 409 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 405 antracit-fehér árnyalt

400 411 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + két oldalon roppantott fedlap, sarokelem

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + három oldalon roppantott fedlap, végelem

Mattone Tres VIA + roppantott fedlap

60x30x8 4
32

-
-

2 350 Ft

22x22            
33x22             
44x22

1 db                             
1 db                                        
1 db

4                                                
24

−                                     
− 9 465 Ft 12 021 Ft

32,08
1027 5 170 Ft 6 566 Ft

40x40 6                     
84

0,96            
13,44

14,40               
1280

1 285 Ft 1 632 Ft

1 850 Ft

1 folyóméter = 0,15 m2     1m2=6,66 fm

1 660 Ft 2 108 Ft

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410 2 480 Ft 3 150 Ft

db/sor    
db/raklap

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410

1 915 Ft 2 432 Ft

JÁRDA, TERASZBURKOLÓ LAPOK

FALAZÓBLOKK RENDSZEREK

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Folio Fino Standard 4,2 cm

100 304 kagylóhéj árnyalt
100 365 szavanna árnyalt
100 318 bazalt árnyalt
100 349 mokka árnyalt,
100 359 homoksárga árnyalt
100 361 antracit fehér árnyalt
100 367 világos éjszürke
100 334 sötét éjszürke
100 065 titán-vörös

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Folio Fino Standard 4,2 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 391 ekrü
400 393 gyöngyszürke
400 415 világos gyöngyszürke
400 397 sötét gyöngyszürke

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Gardeno Standard 4,2 cm

100 373 szürke 970 Ft 1 232 Ft
100 369 antracit/fehér árnyalt
100 371 kagylóhéj árnyalt
100 375 szavanna árnyalt
100 399 homoksárga árnyalt
100 299 titán-fehér mosott
100 301 titán-fekete mosott

1 m2 = 6,25 darab rendelési egység: darab vagy raklap

Mattone Tres 15 VIA + Fal / kerítés rendszer roppantott felülettel

400 395 antracit-fehér árnyalt 68,75

400 290 mokka árnyalt 1670
rendelési egység: folyóméter vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 401 antracit-fehér árnyalt

400 407 mokka árnyalt
1 folyóméter= 1,66 db rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 403 antracit-fehér árnyalt

400 409 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 405 antracit-fehér árnyalt

400 411 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + két oldalon roppantott fedlap, sarokelem

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + három oldalon roppantott fedlap, végelem

Mattone Tres VIA + roppantott fedlap

60x30x8 4
32

-
-

2 350 Ft

22x22            
33x22             
44x22

1 db                             
1 db                                        
1 db

4                                                
24

−                                     
− 9 465 Ft 12 021 Ft

32,08
1027 5 170 Ft 6 566 Ft

40x40 6                     
84

0,96            
13,44

14,40               
1280

1 285 Ft 1 632 Ft

1 850 Ft

1 folyóméter = 0,15 m2     1m2=6,66 fm

1 660 Ft 2 108 Ft

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410 2 480 Ft 3 150 Ft

db/sor    
db/raklap

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410

1 915 Ft 2 432 Ftantracit fehér árnyalt

60x30

Folio Fino Standard 4,2 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem
rendelési egység: darab vagy raklap

rendelési egység: darab vagy raklap

rendelési egység: darab vagy raklaprendelési egység: darab vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Nexus Standard 8 cm

100 135 szürke 8 670 Ft 11 011 Ft
100 133 antracit 9 295 Ft 11 805 Ft
100 308 piros 9 295 Ft 11 805 Ft
100 139 szürke 30 1,20 7,20 8 670 Ft 11 011 Ft
100 137 antracit 240 9,60 1728 9 295 Ft 11 805 Ft
100 143 szürke 20 1,20 10,80 8 670 Ft 11 011 Ft
100 141 antracit 160 9,60 1728 9 295 Ft 11 805 Ft
100 147 szürke 8 670 Ft 11 011 Ft
100 145 antracit 9 295 Ft 11 805 Ft
100 151 szürke 8 670 Ft 11 011 Ft
100 149 antracit 9 295 Ft 11 805 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap
Budapart 8 cm

100 406 világos szürke
100 408 közép szürke
100 410 sötét szürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Budapart 10 cm

100 412 világos szürke
100 414 közép szürke
100 416 sötét szürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Hullámkő 6 cm

100 129 szürke 40                   
480

1,14                              
13,68

3,86                  
1853 4 950 Ft 6 287 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap
Hullámkő 8 cm

100 131 szürke 5 580 Ft 7 087 Ft
100 357 antracit
100 355 piros

rendelési egység: sor vagy raklap
Behaton 6 cm

100 023 szürke 4 950 Ft 6 287 Ft
100 021 antracit 6 265 Ft 7 957 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap
Behaton 8 cm

100 027 szürke 5 580 Ft 7 087 Ft
100 025 antracit
100 401 piros

rendelési egység: sor vagy raklap
Behaton 10 cm

100 019 szürke 33            
264

0,94        
7,54

6,40            
1 690

7 150 Ft 9 081 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap

8 509 Ft

20x16,5

20x16,5 33                     
330

0,94                                  
9,43

5,10                 
1683 6 700 Ft

6 700 Ft 8 509 Ft

20x16,5 33                            
396

0,94                               
11,30

3,80                             
1505

24x12

24x12 40                    
400

1,14                          
11,40

5,10                      
2056

18 339 Ft

26x30x8,5x34,3 18               
144

1,00                 
8,00

200           
1600 16 860 Ft 21 412 Ft

26x30x8,5x34,
3

18               
144

1,00                 
10,00

207,3          
1659 14 440 Ft

40x40 6                 
48

0,96                    
7,68

28,80                     
1382

db/sor    
db/raklap

10x20 54               
432

1,08                 
8,64

3,60                             
1555

20x20

30x20

40x20 15               
120

1,20                     
9,6

14,40                       
1728

KÖTÉSBEN RAKHATÓ RENDSZEREK

világos szürke
26x30x8,5x34,

világos szürke
26x30x8,5x34,3

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Folio Fino Standard 4,2 cm

100 304 kagylóhéj árnyalt
100 365 szavanna árnyalt
100 318 bazalt árnyalt
100 349 mokka árnyalt,
100 359 homoksárga árnyalt
100 361 antracit fehér árnyalt
100 367 világos éjszürke
100 334 sötét éjszürke
100 065 titán-vörös

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Folio Fino Standard 4,2 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 391 ekrü
400 393 gyöngyszürke
400 415 világos gyöngyszürke
400 397 sötét gyöngyszürke

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Gardeno Standard 4,2 cm

100 373 szürke 970 Ft 1 232 Ft
100 369 antracit/fehér árnyalt
100 371 kagylóhéj árnyalt
100 375 szavanna árnyalt
100 399 homoksárga árnyalt
100 299 titán-fehér mosott
100 301 titán-fekete mosott

1 m2 = 6,25 darab rendelési egység: darab vagy raklap

Mattone Tres 15 VIA + Fal / kerítés rendszer roppantott felülettel

400 395 antracit-fehér árnyalt 68,75

400 290 mokka árnyalt 1670
rendelési egység: folyóméter vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 401 antracit-fehér árnyalt

400 407 mokka árnyalt
1 folyóméter= 1,66 db rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 403 antracit-fehér árnyalt

400 409 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 405 antracit-fehér árnyalt

400 411 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + két oldalon roppantott fedlap, sarokelem

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + három oldalon roppantott fedlap, végelem

Mattone Tres VIA + roppantott fedlap

60x30x8 4
32

-
-

2 350 Ft

22x22            
33x22             
44x22

1 db                             
1 db                                        
1 db

4                                                
24

−                                     
− 9 465 Ft 12 021 Ft

32,08
1027 5 170 Ft 6 566 Ft

40x40 6                     
84

0,96            
13,44

14,40               
1280

1 285 Ft 1 632 Ft

1 850 Ft

1 folyóméter = 0,15 m2     1m2=6,66 fm

1 660 Ft 2 108 Ft

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410 2 480 Ft 3 150 Ft

db/sor    
db/raklap

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410

1 915 Ft 2 432 Ft

JÁRDA, TERASZBURKOLÓ LAPOK

FALAZÓBLOKK RENDSZEREK

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Folio Fino Standard 4,2 cm

100 304 kagylóhéj árnyalt
100 365 szavanna árnyalt
100 318 bazalt árnyalt
100 349 mokka árnyalt,
100 359 homoksárga árnyalt
100 361 antracit fehér árnyalt
100 367 világos éjszürke
100 334 sötét éjszürke
100 065 titán-vörös

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Folio Fino Standard 4,2 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

400 391 ekrü
400 393 gyöngyszürke
400 415 világos gyöngyszürke
400 397 sötét gyöngyszürke

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Gardeno Standard 4,2 cm

100 373 szürke 970 Ft 1 232 Ft
100 369 antracit/fehér árnyalt
100 371 kagylóhéj árnyalt
100 375 szavanna árnyalt
100 399 homoksárga árnyalt
100 299 titán-fehér mosott
100 301 titán-fekete mosott

1 m2 = 6,25 darab rendelési egység: darab vagy raklap

Mattone Tres 15 VIA + Fal / kerítés rendszer roppantott felülettel

400 395 antracit-fehér árnyalt 68,75

400 290 mokka árnyalt 1670
rendelési egység: folyóméter vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 401 antracit-fehér árnyalt

400 407 mokka árnyalt
1 folyóméter= 1,66 db rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 403 antracit-fehér árnyalt

400 409 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

ÚJ TERMÉK
400 405 antracit-fehér árnyalt

400 411 mokka árnyalt
rendelési egység: darab vagy raklap

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + két oldalon roppantott fedlap, sarokelem

30x30x8 4
32

-
-

16,25
520 2 610 Ft 3 315 Ft

Mattone Tres VIA + három oldalon roppantott fedlap, végelem

Mattone Tres VIA + roppantott fedlap

60x30x8 4
32

-
-

2 350 Ft

22x22            
33x22             
44x22

1 db                             
1 db                                        
1 db

4                                                
24

−                                     
− 9 465 Ft 12 021 Ft

32,08
1027 5 170 Ft 6 566 Ft

40x40 6                     
84

0,96            
13,44

14,40               
1280

1 285 Ft 1 632 Ft

1 850 Ft

1 folyóméter = 0,15 m2     1m2=6,66 fm

1 660 Ft 2 108 Ft

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410 2 480 Ft 3 150 Ft

db/sor    
db/raklap

60x30 6                       
84

1,08                    
15,12

16,60                      
1410

1 915 Ft 2 432 Ftantracit fehér árnyalt

60x30

Folio Fino Standard 4,2 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem
rendelési egység: darab vagy raklap

rendelési egység: darab vagy raklap

rendelési egység: darab vagy raklaprendelési egység: darab vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Nexus Standard 8 cm

100 135 szürke 8 670 Ft 11 011 Ft
100 133 antracit 9 295 Ft 11 805 Ft
100 308 piros 9 295 Ft 11 805 Ft
100 139 szürke 30 1,20 7,20 8 670 Ft 11 011 Ft
100 137 antracit 240 9,60 1728 9 295 Ft 11 805 Ft
100 143 szürke 20 1,20 10,80 8 670 Ft 11 011 Ft
100 141 antracit 160 9,60 1728 9 295 Ft 11 805 Ft
100 147 szürke 8 670 Ft 11 011 Ft
100 145 antracit 9 295 Ft 11 805 Ft
100 151 szürke 8 670 Ft 11 011 Ft
100 149 antracit 9 295 Ft 11 805 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap
Budapart 8 cm

100 406 világos szürke
100 408 közép szürke
100 410 sötét szürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Budapart 10 cm

100 412 világos szürke
100 414 közép szürke
100 416 sötét szürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Hullámkő 6 cm

100 129 szürke 40                   
480

1,14                              
13,68

3,86                  
1853 4 950 Ft 6 287 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap
Hullámkő 8 cm

100 131 szürke 5 580 Ft 7 087 Ft
100 357 antracit
100 355 piros

rendelési egység: sor vagy raklap
Behaton 6 cm

100 023 szürke 4 950 Ft 6 287 Ft
100 021 antracit 6 265 Ft 7 957 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap
Behaton 8 cm

100 027 szürke 5 580 Ft 7 087 Ft
100 025 antracit
100 401 piros

rendelési egység: sor vagy raklap
Behaton 10 cm

100 019 szürke 33            
264

0,94        
7,54

6,40            
1 690

7 150 Ft 9 081 Ft

rendelési egység: sor vagy raklap

8 509 Ft

20x16,5

20x16,5 33                     
330

0,94                                  
9,43

5,10                 
1683 6 700 Ft

6 700 Ft 8 509 Ft

20x16,5 33                            
396

0,94                               
11,30

3,80                             
1505

24x12

24x12 40                    
400

1,14                          
11,40

5,10                      
2056

18 339 Ft

26x30x8,5x34,3 18               
144

1,00                 
8,00

200           
1600 16 860 Ft 21 412 Ft

26x30x8,5x34,
3

18               
144

1,00                 
10,00

207,3          
1659 14 440 Ft

40x40 6                 
48

0,96                    
7,68

28,80                     
1382

db/sor    
db/raklap

10x20 54               
432

1,08                 
8,64

3,60                             
1555

20x20

30x20

40x20 15               
120

1,20                     
9,6

14,40                       
1728

KÖTÉSBEN RAKHATÓ RENDSZEREK

világos szürke
26x30x8,5x34,

világos szürke
26x30x8,5x34,3

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap

3
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Grando Standard 8 cm

100 093 szürke
100 087 antracit
100 089 antracit/fehér árnyalt
100 091 kagylóhéj árnyalt
100 429 világos éjszürke
100 433 sötét éjszürke

1 m2 = 8,33 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 101 szürke
100 095 antracit
100 097 antracit/fehér árnyalt
100 099 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 109 szürke
100 103 antracit
100 105 antracit/fehér árnyalt
100 107 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 4,16 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 117 szürke
100 111 antracit
100 113 antracit/fehér árnyalt
100 115 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 2,77 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 125 szürke
100 119 antracit
100 121 antracit/fehér árnyalt
100 123 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 2,08 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Grando Standard 10 cm

100 085 szürke
100 079 antracit
100 081 antracit/fehér árnyalt
100 083 kagylóhéj árnyalt
100 255 homokbarna árnyalt
100 260 mohazöld árnyalt
100 328 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap

400 095 antracit
400 097 antracit/fehér árnyalt
400 099 kagylóhéj árnyalt
400 379 ekrü
400 381 gyöngyszürke

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: sor vagy raklap
400 111 antracit
400 113 antracit/fehér árnyalt
400 115 kagylóhéj árnyalt
400 383 ekrü
400 385 gyöngyszürke

1 m2 = 2,76 darab rendelési egység: sor vagy raklap

60x60 2                     
16

0,72                        
5,76

64,80                        
1039

28 600 Ft

Grando standrad 8 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

60x30 6                           
48

1,08                   
8,64

32,40               
1490 17 225 Ft 21 876 Ft

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 22 520 Ft

17 225 Ft 21 876 Ft

17 869 Ft

80x60 2                    
16

0,96                          
7,68

86,40                      
1382 14 070 Ft 17 869 Ft

60x60 2                     
16

0,72                        
5,76

64,80                        
1039 14 070 Ft

17 869 Ft

60x40 4                            
32

0,96                 
7,68

43,20                       
1382 14 070 Ft 17 869 Ft

60x30 6                           
48

1,08                   
8,64

32,40               
1490 14 070 Ft

db/sor    
db/raklap

60x20 10                     
80

1,20                    
9,60

21,60                  
1728 14 070 Ft 17 869 Ft

NAGYFORMÁTUMÚ BURKOLÓLAPOK

antracit/fehér árnyalt 60x20

antracit/fehér árnyalt

homokbarna árnyalt
100x100

Grando standrad 8 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

60x30

60x60

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap

9

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

400 079 antracit
400 081 antracit/fehér árnyalt
400 083 kagylóhéj árnyalt
400 387 ekrü
400 389 gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Urbano Standard 8 cm

antracit
szürke
antracit
szürke
antracit
szürke

rendelési egység: sor vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Sempre Verde 8 cm

100 181 szürke 24                        
192

0,96                       
7,68

5,8                  
1114 7 750 Ft 9 843 Ft

1 m2 = 25 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Gyeprács 10 cm

100 127 szürke 5                         
50

1,20                         
12,00

35                      
1750 5 645 Ft 7 169 Ft

1 m2 = 4,15 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Lunetto növénykosár / növénytámfal

100 224 szürke 1 075 Ft 1 365 Ft
100 225 barna 1 240 Ft 1 575 Ft

1 m2 = 20 db rendelési egység: darab vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Blokklépcső lap élképzéssel

100 332 szürke 14 495 Ft 18 409 Ft
100 431 antracit
100 212 mokka árnyalt
100 321 antracit/fehér árnyalt
100 330 szavanna árnyalt
100 403 kagylóhéj árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap

21 220 Ft 26 949 Ft

−                                     
−

14                            
860

db/sor    
db/raklap

100x40x15 3                                
15

 -                 
-

140                           
2100

db/sor    
db/raklap

20x20

60x40

30x25x20 12                          
60

100 191
50x50 4                      

32

32 093 Ft

100 183
25x25 20                        

160
1,25                     

10,00
11,25              
1800

12 500 Ft 15 875 Ft

1,00                    
8,00

45                       
1440100 193

100 185
100 187

25x50 10                     
80 

1,25                        
10,00

22,5                     
1800100 189

db/sor    
db/raklap

Grando standard 10 cm  VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 25 270 Ft

KÖTÉSBEN RAKHATŐ TÉRKŐRENDSZEREK

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

400 079 antracit
400 081 antracit/fehér árnyalt
400 083 kagylóhéj árnyalt
400 387 ekrü
400 389 gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Urbano Standard 8 cm

antracit
szürke
antracit
szürke
antracit
szürke

rendelési egység: sor vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Sempre Verde 8 cm

100 181 szürke 24                        
192

0,96                       
7,68

5,8                  
1114 7 750 Ft 9 843 Ft

1 m2 = 25 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Gyeprács 10 cm

100 127 szürke 5                         
50

1,20                         
12,00

35                      
1750 5 645 Ft 7 169 Ft

1 m2 = 4,15 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Lunetto növénykosár / növénytámfal

100 224 szürke 1 075 Ft 1 365 Ft
100 225 barna 1 240 Ft 1 575 Ft

1 m2 = 20 db rendelési egység: darab vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Blokklépcső lap élképzéssel

100 332 szürke 14 495 Ft 18 409 Ft
100 431 antracit
100 212 mokka árnyalt
100 321 antracit/fehér árnyalt
100 330 szavanna árnyalt
100 403 kagylóhéj árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap

21 220 Ft 26 949 Ft

−                                     
−

14                            
860

db/sor    
db/raklap

100x40x15 3                                
15

 -                 
-

140                           
2100

db/sor    
db/raklap

20x20

60x40

30x25x20 12                          
60

100 191
50x50 4                      

32

32 093 Ft

100 183
25x25 20                        

160
1,25                     

10,00
11,25              
1800

12 500 Ft 15 875 Ft

1,00                    
8,00

45                       
1440100 193

100 185
100 187

25x50 10                     
80 

1,25                        
10,00

22,5                     
1800100 189

db/sor    
db/raklap

Grando standard 10 cm  VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 25 270 Ft

KÖTÉSBEN RAKHATŐ TÉRKŐRENDSZEREK

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

400 079 antracit
400 081 antracit/fehér árnyalt
400 083 kagylóhéj árnyalt
400 387 ekrü
400 389 gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Urbano Standard 8 cm

antracit
szürke
antracit
szürke
antracit
szürke

rendelési egység: sor vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Sempre Verde 8 cm

100 181 szürke 24                        
192

0,96                       
7,68

5,8                  
1114 7 750 Ft 9 843 Ft

1 m2 = 25 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Gyeprács 10 cm

100 127 szürke 5                         
50

1,20                         
12,00

35                      
1750 5 645 Ft 7 169 Ft

1 m2 = 4,15 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Lunetto növénykosár / növénytámfal

100 224 szürke 1 075 Ft 1 365 Ft
100 225 barna 1 240 Ft 1 575 Ft

1 m2 = 20 db rendelési egység: darab vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Blokklépcső lap élképzéssel

100 332 szürke 14 495 Ft 18 409 Ft
100 431 antracit
100 212 mokka árnyalt
100 321 antracit/fehér árnyalt
100 330 szavanna árnyalt
100 403 kagylóhéj árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap

21 220 Ft 26 949 Ft

−                                     
−

14                            
860

db/sor    
db/raklap

100x40x15 3                                
15

 -                 
-

140                           
2100

db/sor    
db/raklap

20x20

60x40

30x25x20 12                          
60

100 191
50x50 4                      

32

32 093 Ft

100 183
25x25 20                        

160
1,25                     

10,00
11,25              
1800

12 500 Ft 15 875 Ft

1,00                    
8,00

45                       
1440100 193

100 185
100 187

25x50 10                     
80 

1,25                        
10,00

22,5                     
1800100 189

db/sor    
db/raklap

Grando standard 10 cm  VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 25 270 Ft

KÖTÉSBEN RAKHATŐ TÉRKŐRENDSZEREK

NAGYFORMÁTUMÚ BURKOLÓLAPOK

ZÖLD RENDSZEREK

BLOKKLÉPCSŐ

antracit/fehér árnyalt
100x100

Lunetto növénykosár / növénytámfal

 lap élképzéssel

mokka árnyalt
antracit/fehér árnyalt

szavanna árnyalt
kagylóhéj árnyalt

100x40x15

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Grando Standard 8 cm

100 093 szürke
100 087 antracit
100 089 antracit/fehér árnyalt
100 091 kagylóhéj árnyalt
100 429 világos éjszürke
100 433 sötét éjszürke

1 m2 = 8,33 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 101 szürke
100 095 antracit
100 097 antracit/fehér árnyalt
100 099 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 109 szürke
100 103 antracit
100 105 antracit/fehér árnyalt
100 107 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 4,16 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 117 szürke
100 111 antracit
100 113 antracit/fehér árnyalt
100 115 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 2,77 darab rendelési egység: sor vagy raklap
100 125 szürke
100 119 antracit
100 121 antracit/fehér árnyalt
100 123 kagylóhéj árnyalt

1 m2 = 2,08 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Grando Standard 10 cm

100 085 szürke
100 079 antracit
100 081 antracit/fehér árnyalt
100 083 kagylóhéj árnyalt
100 255 homokbarna árnyalt
100 260 mohazöld árnyalt
100 328 szavanna árnyalt

rendelési egység: sor vagy raklap

400 095 antracit
400 097 antracit/fehér árnyalt
400 099 kagylóhéj árnyalt
400 379 ekrü
400 381 gyöngyszürke

1 m2 = 5,55 darab rendelési egység: sor vagy raklap
400 111 antracit
400 113 antracit/fehér árnyalt
400 115 kagylóhéj árnyalt
400 383 ekrü
400 385 gyöngyszürke

1 m2 = 2,76 darab rendelési egység: sor vagy raklap

60x60 2                     
16

0,72                        
5,76

64,80                        
1039

28 600 Ft

Grando standrad 8 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

60x30 6                           
48

1,08                   
8,64

32,40               
1490 17 225 Ft 21 876 Ft

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 22 520 Ft

17 225 Ft 21 876 Ft

17 869 Ft

80x60 2                    
16

0,96                          
7,68

86,40                      
1382 14 070 Ft 17 869 Ft

60x60 2                     
16

0,72                        
5,76

64,80                        
1039 14 070 Ft

17 869 Ft

60x40 4                            
32

0,96                 
7,68

43,20                       
1382 14 070 Ft 17 869 Ft

60x30 6                           
48

1,08                   
8,64

32,40               
1490 14 070 Ft

db/sor    
db/raklap

60x20 10                     
80

1,20                    
9,60

21,60                  
1728 14 070 Ft 17 869 Ft

NAGYFORMÁTUMÚ BURKOLÓLAPOK

antracit/fehér árnyalt 60x20

antracit/fehér árnyalt

homokbarna árnyalt
100x100

Grando standrad 8 cm VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

60x30

60x60

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap

9

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

400 079 antracit
400 081 antracit/fehér árnyalt
400 083 kagylóhéj árnyalt
400 387 ekrü
400 389 gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Urbano Standard 8 cm

antracit
szürke
antracit
szürke
antracit
szürke

rendelési egység: sor vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Sempre Verde 8 cm

100 181 szürke 24                        
192

0,96                       
7,68

5,8                  
1114 7 750 Ft 9 843 Ft

1 m2 = 25 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Gyeprács 10 cm

100 127 szürke 5                         
50

1,20                         
12,00

35                      
1750 5 645 Ft 7 169 Ft

1 m2 = 4,15 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Lunetto növénykosár / növénytámfal

100 224 szürke 1 075 Ft 1 365 Ft
100 225 barna 1 240 Ft 1 575 Ft

1 m2 = 20 db rendelési egység: darab vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Blokklépcső lap élképzéssel

100 332 szürke 14 495 Ft 18 409 Ft
100 431 antracit
100 212 mokka árnyalt
100 321 antracit/fehér árnyalt
100 330 szavanna árnyalt
100 403 kagylóhéj árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap

21 220 Ft 26 949 Ft

−                                     
−

14                            
860

db/sor    
db/raklap

100x40x15 3                                
15

 -                 
-

140                           
2100

db/sor    
db/raklap

20x20

60x40

30x25x20 12                          
60

100 191
50x50 4                      

32

32 093 Ft

100 183
25x25 20                        

160
1,25                     

10,00
11,25              
1800

12 500 Ft 15 875 Ft

1,00                    
8,00

45                       
1440100 193

100 185
100 187

25x50 10                     
80 

1,25                        
10,00

22,5                     
1800100 189

db/sor    
db/raklap

Grando standard 10 cm  VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 25 270 Ft

KÖTÉSBEN RAKHATŐ TÉRKŐRENDSZEREK

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

400 079 antracit
400 081 antracit/fehér árnyalt
400 083 kagylóhéj árnyalt
400 387 ekrü
400 389 gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Urbano Standard 8 cm

antracit
szürke
antracit
szürke
antracit
szürke

rendelési egység: sor vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Sempre Verde 8 cm

100 181 szürke 24                        
192

0,96                       
7,68

5,8                  
1114 7 750 Ft 9 843 Ft

1 m2 = 25 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Gyeprács 10 cm

100 127 szürke 5                         
50

1,20                         
12,00

35                      
1750 5 645 Ft 7 169 Ft

1 m2 = 4,15 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Lunetto növénykosár / növénytámfal

100 224 szürke 1 075 Ft 1 365 Ft
100 225 barna 1 240 Ft 1 575 Ft

1 m2 = 20 db rendelési egység: darab vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Blokklépcső lap élképzéssel

100 332 szürke 14 495 Ft 18 409 Ft
100 431 antracit
100 212 mokka árnyalt
100 321 antracit/fehér árnyalt
100 330 szavanna árnyalt
100 403 kagylóhéj árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap

21 220 Ft 26 949 Ft

−                                     
−

14                            
860

db/sor    
db/raklap

100x40x15 3                                
15

 -                 
-

140                           
2100

db/sor    
db/raklap

20x20

60x40

30x25x20 12                          
60

100 191
50x50 4                      

32

32 093 Ft

100 183
25x25 20                        

160
1,25                     

10,00
11,25              
1800

12 500 Ft 15 875 Ft

1,00                    
8,00

45                       
1440100 193

100 185
100 187

25x50 10                     
80 

1,25                        
10,00

22,5                     
1800100 189

db/sor    
db/raklap

Grando standard 10 cm  VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 25 270 Ft

KÖTÉSBEN RAKHATŐ TÉRKŐRENDSZEREK

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

400 079 antracit
400 081 antracit/fehér árnyalt
400 083 kagylóhéj árnyalt
400 387 ekrü
400 389 gyöngyszürke

rendelési egység: sor vagy raklap
Urbano Standard 8 cm

antracit
szürke
antracit
szürke
antracit
szürke

rendelési egység: sor vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/m2

Bruttó ár 
Ft/m2

Sempre Verde 8 cm

100 181 szürke 24                        
192

0,96                       
7,68

5,8                  
1114 7 750 Ft 9 843 Ft

1 m2 = 25 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Gyeprács 10 cm

100 127 szürke 5                         
50

1,20                         
12,00

35                      
1750 5 645 Ft 7 169 Ft

1 m2 = 4,15 darab rendelési egység: sor vagy raklap
Lunetto növénykosár / növénytámfal

100 224 szürke 1 075 Ft 1 365 Ft
100 225 barna 1 240 Ft 1 575 Ft

1 m2 = 20 db rendelési egység: darab vagy raklap

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Blokklépcső lap élképzéssel

100 332 szürke 14 495 Ft 18 409 Ft
100 431 antracit
100 212 mokka árnyalt
100 321 antracit/fehér árnyalt
100 330 szavanna árnyalt
100 403 kagylóhéj árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap

21 220 Ft 26 949 Ft

−                                     
−

14                            
860

db/sor    
db/raklap

100x40x15 3                                
15

 -                 
-

140                           
2100

db/sor    
db/raklap

20x20

60x40

30x25x20 12                          
60

100 191
50x50 4                      

32

32 093 Ft

100 183
25x25 20                        

160
1,25                     

10,00
11,25              
1800

12 500 Ft 15 875 Ft

1,00                    
8,00

45                       
1440100 193

100 185
100 187

25x50 10                     
80 

1,25                        
10,00

22,5                     
1800100 189

db/sor    
db/raklap

Grando standard 10 cm  VIA + Gyöngyszórt felület, Clean Protect védelem

100x100 1                            
8

1,00                           
8,00

213,75                      
1710 25 270 Ft

KÖTÉSBEN RAKHATŐ TÉRKŐRENDSZEREK

NAGYFORMÁTUMÚ BURKOLÓLAPOK

ZÖLD RENDSZEREK

BLOKKLÉPCSŐ

antracit/fehér árnyalt
100x100

Lunetto növénykosár / növénytámfal

 lap élképzéssel

mokka árnyalt
antracit/fehér árnyalt

szavanna árnyalt
kagylóhéj árnyalt

100x40x15

rendelési egység: sor vagy raklaprendelési egység: sor vagy raklap
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Kerti szegély egyenes élkezelt

100 214 szürke 955 Ft 1 213 Ft
100 215 bazalt 1 460 Ft 1 854 Ft
100 216 homoksárga árnyalt
100 217 mokka árnyalt
100 264 kagylóhéj árnyalt
100 270 antracit/fehér árnyalt
100 288 szavanna árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap
Térburkoló szegély egyenes élkezelt

100 218 szürke 11                                      
33

−                                     
−

48                     
1585 1 800 Ft 2 286 Ft

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap
Paliszád sorszegély

100 221 szürke 1 285 Ft 1 632 Ft
100 222 homoksárga árnyalt
100 223 mokka árnyalt

1 folyóméter = 2 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Útszegély 100 kopóréteggel

100 219 szürke 5                                  
15

−                                     
−

81                                         
1215 3 265 Ft 4 147 Ft

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap
Útszegély 25 kopóréteggel

100 220 szürke 20                             
60

−                                     
−

20                               
1200 840 Ft 1 067 Ft

1 folyóméter= 4 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Süllyesztett útszegély kopóréteggel

100 213 szürke 1 180 Ft 1 499 Ft

100 353 kagylóhéj árnyalt 1 840 Ft 2 337 Ft
1 folyóméter= 2,5 darab rendelési egység: darab vagy raklap
K-szegély kopóréteg nélkül

100 208 szürke 18                        
72

−                                     
−

20                         
1440 820 Ft 1 041 Ft

1 folyóméter = 4 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Betonfolyóka

100 207 szürke 1 340 Ft 1 702 Ft
100 324 antracit/fehér árnyalt
100 325 mokka árnyalt

1 folyóméter = 2,5 darab rendelési egység: darab vagy raklap

1 905 Ft 2 419 Ft

25x25x15/10

40x40x8 6                       
60

−                                     
−

27                         
1620

1 580 Ft 2 007 Ft

100x25x15

25x25x15

40x20x15 14                        
56

−                                     
−

29                              
1624

100x25x8

50x28x6 24                           
48

−                                     
−

17,08                      
820

db/sor    
db/raklap

100x20x5 18                                  
54

−                                     
−

21                          
1134

1 735 Ft 2 203 Ft

SZEGÉLYEK, ÚTSZEGÉLYEK, 
SZEGÉLYEK, ÚTSZEGÉLYEK, FOLYÓKA

11

CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP
Nettó tömeg 

kg/db      
kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Raklap

200 001 Raklap díj −                                     
−

−                                     
−

−                                     
21 3 100 Ft 3 937 Ft

200 002 Raklaphasználati és 
csomagolási díj

−                                     
−

−                                     
−

−                                     
− 750 Ft 953 Ft

Fuvardíj,  Behajtási engedély

800 002 30 000 Ft 38 100 Ft

800 002 30 000 Ft 38 100 Ft

800 005 10 000 Ft 12 700 Ft

800 003 6 000 Ft 7 620 Ft

Magyarország területén a behajtási engedély beszerzése mindig a megrendelő feladata.

Jelmagyarázat

Gyalogos forgalomhoz ajánljuk.

Gyalogos, személygépkocsi forgalomhoz ajánljuk.

Gyalogos, személy és tehergépkocsi forgalomhoz ajánljuk.

Gyöngyszórt felület

Nemesített felület

Roppantott felület

Clean Protect felület védelem

NEXUS távtartó rendszer. Stabil kötést biztosít a térkövek között.

Rendelésre gyártott termék

Tört fuvardíj (nyerges/fixes tehergékocsi esetében)

−                                     
−

−                                     
−

−                                     
−

Darus fuvardíj (szállíási cím / rakományonként)

Átszedési díj darus tehergékocsi esetében

Behajtási engedély Budapestre, kivéve védett övezetek

Méret (cm)

100x120x13,5 

-

VIA + felületkezelés, térkő védelem.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS

272 bazalt árnyalt
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP Méret 
(cm)

m2/sor    
m2/raklap

Nettó tömeg 
kg/db      

kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Kerti szegély egyenes élkezelt

100 214 szürke 955 Ft 1 213 Ft
100 215 bazalt 1 460 Ft 1 854 Ft
100 216 homoksárga árnyalt
100 217 mokka árnyalt
100 264 kagylóhéj árnyalt
100 270 antracit/fehér árnyalt
100 288 szavanna árnyalt

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap
Térburkoló szegély egyenes élkezelt

100 218 szürke 11                                      
33

−                                     
−

48                     
1585 1 800 Ft 2 286 Ft

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap
Paliszád sorszegély

100 221 szürke 1 285 Ft 1 632 Ft
100 222 homoksárga árnyalt
100 223 mokka árnyalt

1 folyóméter = 2 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Útszegély 100 kopóréteggel

100 219 szürke 5                                  
15

−                                     
−

81                                         
1215 3 265 Ft 4 147 Ft

1 folyóméter= 1 db rendelési egység: darab vagy raklap
Útszegély 25 kopóréteggel

100 220 szürke 20                             
60

−                                     
−

20                               
1200 840 Ft 1 067 Ft

1 folyóméter= 4 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Süllyesztett útszegély kopóréteggel

100 213 szürke 1 180 Ft 1 499 Ft

100 353 kagylóhéj árnyalt 1 840 Ft 2 337 Ft
1 folyóméter= 2,5 darab rendelési egység: darab vagy raklap
K-szegély kopóréteg nélkül

100 208 szürke 18                        
72

−                                     
−

20                         
1440 820 Ft 1 041 Ft

1 folyóméter = 4 darab rendelési egység: darab vagy raklap
Betonfolyóka

100 207 szürke 1 340 Ft 1 702 Ft
100 324 antracit/fehér árnyalt
100 325 mokka árnyalt

1 folyóméter = 2,5 darab rendelési egység: darab vagy raklap

1 905 Ft 2 419 Ft

25x25x15/10

40x40x8 6                       
60

−                                     
−

27                         
1620

1 580 Ft 2 007 Ft

100x25x15

25x25x15

40x20x15 14                        
56

−                                     
−

29                              
1624

100x25x8

50x28x6 24                           
48

−                                     
−

17,08                      
820

db/sor    
db/raklap

100x20x5 18                                  
54

−                                     
−

21                          
1134

1 735 Ft 2 203 Ft

SZEGÉLYEK, ÚTSZEGÉLYEK, 
SZEGÉLYEK, ÚTSZEGÉLYEK, FOLYÓKA
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CIKKSZÁM SZÍN TERMÉK KÉP
Nettó tömeg 

kg/db      
kg/raklap

Nettó ár 
Ft/db

Bruttó ár 
Ft/db

Raklap

200 001 Raklap díj −                                     
−

−                                     
−

−                                     
21 3 100 Ft 3 937 Ft

200 002 Raklaphasználati és 
csomagolási díj

−                                     
−

−                                     
−

−                                     
− 750 Ft 953 Ft

Fuvardíj,  Behajtási engedély

800 002 30 000 Ft 38 100 Ft

800 002 30 000 Ft 38 100 Ft

800 005 10 000 Ft 12 700 Ft

800 003 6 000 Ft 7 620 Ft

Magyarország területén a behajtási engedély beszerzése mindig a megrendelő feladata.

Jelmagyarázat

Gyalogos forgalomhoz ajánljuk.

Gyalogos, személygépkocsi forgalomhoz ajánljuk.

Gyalogos, személy és tehergépkocsi forgalomhoz ajánljuk.

Gyöngyszórt felület

Nemesített felület

Roppantott felület

Clean Protect felület védelem

NEXUS távtartó rendszer. Stabil kötést biztosít a térkövek között.

Rendelésre gyártott termék

Tört fuvardíj (nyerges/fixes tehergékocsi esetében)

−                                     
−

−                                     
−

−                                     
−

Darus fuvardíj (szállíási cím / rakományonként)

Átszedési díj darus tehergékocsi esetében

Behajtási engedély Budapestre, kivéve védett övezetek

Méret (cm)

100x120x13,5 

-

VIA + felületkezelés, térkő védelem.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS



FONTOS INFORMÁCIÓK Ver.: 2019.02.

Az alábbiakban összegezzük a megrendeléssel, szállítással kapcsolatos 
legfontosabb információkat. Kérjük, megrendelés előtt olvassa el 
figyelmesen. Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk 
bizalommal az Árjegyzékben megtalálható elérhetőségeinken. 

Megrendelés 

Termékeink színe egyedi. A színek megnevezése egy, kettő vagy több 
szín keverékét is jelölhetik. Megrendelés előtt javasolt személyesen is 
megtekinteni termékeinket, hogy a leginkább Önnek tetsző és az 
otthonával, a kertjével legjobban harmonizáló burkolatot sikerüljön 
kiválasztani. Erre a Partnereinknél kiállított bemutató állványoknak 
köszönhetően nyílik lehetősége. 
A megrendelés beérkezése után kollégáink rögzítik a rendelést, majd ezt 
követően elkészítik a megrendelés visszaigazolását. A visszaigazoláson 
az alábbi információk szerepelnek: 

- megrendelt termékek pontos megnevezéssel, színnel, mérettel, 
mennyiséggel, 

- a szállítás várható ideje, 
- összesen hány raklapon szállítjuk.

Kérjük, hogy a Visszaigazoláson szereplő adatokat ellenőrizze, és ha 
bármilyen eltérést tapasztal, jelezze mielőbb, hogy módosítani tudjuk a 
Megrendelését. Kiszállítást követően ebből eredő reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni. 
Termékeinket teljes sor vagy teljes raklap mennyiséggel értékesítjük, 
néhány kivételtől eltekintve, melyek darabra is rendelhetők (pl. kerti 
szegély, blokklépcső). Árjegyzékünkben minden termékre vonatkozóan 
megjelöltük a rendelési egységet. 
A számlát forintban, az árhoz tartozó mennyiségi egységek alapján 
állítjuk ki. 
Termékeket egyedi „háromlábú” 100x120 cm VIASTEIN” felirattal 
ellátott raklapokon hozzuk forgalomba. A raklapokat telephelyeinken és 
Partnereinknél visszaváltjuk, a www.viastein.hu honlapunkon található, 
érvényben lévő ÁESZF alapján.  
A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata. 

Szállítás 

A megrendelt tételeket az alábbi elérhetőségeken van lehetősége 
személyesen átvenni: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park, Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15. Viastein tranzit raktár 

Ugyanakkor termékeinket igény esetén a Viastein Kft. szervezésében az 
Ön által megadott címre szállítjuk. 
A Viastein Kft. (későbbiekben: Gyártó) által szervezett szállításokra a 
lenti feltételek és szabályok érvényesek, az ÁESZF ide vonatkozó 
részével kiegészülve: 

- Viastein Kft. szervezésében történő szállítások kapcsán, 
országosan 30.000, - Ft + áfa díjat számolunk fel darus vagy 
törtrakományok szállítása esetében, amely a behajtási engedélyt 
nem tartalmazza. 

- Viastein Kft. a budapesti behajtási engedélyt 6.000, - Ft + áfa / 
alkalom díjért biztosítani tudja, ellenben a vidéki viszonylatok 
vonatkozásában a behajtási engedély beszerzése minden 
esetben a Vevő feladata. 

- Budapesti „védett övezetek” egyedi behajtási engedélynek díja, 
pontos kalkuláció után szintén a Vevőt terheli (pl. Normafa, Vár 
stb.). 

- Tehergépjárműveink egyes területekre csak hajnalban vagy 
éjszaka, esetleg időkorláton belül közelíthetik meg a szállítási 
címet, ezért kérjük az átvétel során a rugalmas együttműködést. 

- A termék kiszállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk. 

- Termékeink lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, 
sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, továbbá akadályok 
(belógó villanyvezeték, fa stb.) alá nem rakodhatnak le.

- A lerakodás födémekre, tartószerkezetekre nem történhet. 
- Projekteknél az ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás 

előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval. 
- Nyerges vagy darus szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén 

a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartamon túl a Gyártó 
állásidőt számol fel, mely minden megkezdett óra után: 8.000 Ft 
+áfa. 

- Amennyiben a szállítási helyszín pótos gépjárművel nem 
közelíthető meg, csak a szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre 
kimenni, a Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege 
fuvaronként: 10.000, - Ft +áfa. 

Kivitelezés 

Térköveink és lapjaink beépítése során egyszerre több raklap egyidejű 
kevert lerakását javasoljuk, így a színátmenetes, árnyalatos mintázat a 
várt felületet, színhatást fogja mutatni. A raklapról egy az egyben 
lerakott úgynevezett „szőnyegmintás” ismétlődő burkolat kivitelezői 
hiba, kérjük ezt kerüljék el. 
Egyes burkolatainkat vegyes méretekben értékesítjük − szett − 
jelöléssel. A szett nem bontható meg, ebből csak egész sor a legkisebb 
mennyiség, amit ki tudunk szolgálni. 
A felület felmérése után a rendelésnél vegyék figyelembe, hogy az 
átlagos vágási veszteség a terület 3 %-a. Az anyagszükséglet 
termékeink tekintetében fugával együtt értendő. 

Raklapok 

A raklapok számlázása a következőképpen történik: 
Raklapdíj:     3.100,- Ft +áfa/db 
Csomagolási és használati díj:      750,- Ft +áfa/db 

A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata, a raklapvisszavétel 
történhet Partnerünk telephelyén, vagy a Viastein Kft. alábbi 
elérhetőségein: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park,  Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15., Viastein tranzit raktár 

A raklapok visszavételi ára, a Vevő szervezésében történő 
visszaszállítás esetében: 3.100, - Ft +áfa/db. 

A raklapok visszavételi ára, Viastein Kft. szervezésében történő 
visszaszállítás esetében, amely minimum 50 db raklap: 2.700, - Ft 
+áfa/db. 

A javítható raklapok tekintetében az átvételi árat 500,- Ft + áfa/db 
csökkentett árral írjuk jóvá. 
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Ver: 2019.07.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek – Viastein Kft  1/2. oldal  

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK – VIASTEIN KFT

1. ÁESZF célja és tárgya:

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁESZF) a VIASTEIN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2038 Sóskút, Ipari Park, 
Bolyai János utca 15.; cégjegyzékszáma: 13-09-196805; adószáma: 22993294-2-13 továbbiakban: Gyártó) és a Vevő kötelezettségeit, jogait hivatott 
szabályozni a Gyártó termékeinek adás-vételével kapcsolatban, figyelemmel a Gyártó és Vevő által aláírt Együttműködési Keretszerződésben (EKSZ), 
Kondíciós Megállapodásban (KM) foglaltakra és törvényi előírásokra. A rögzített feltételektől csak mindkét fél által aláírt megállapodás alapján lehet eltérni. 

2. Árak közlése:

Gyártó a honlapján termékeiről árlistát közöl Vevői felé, mely ott ( www.viastein.hu ) bármikor megtekinthető és onnan letölthető. Ezek az árak gyári átvétellel 
értendők és a szállító gépjárműre való felrakodást tartalmazzák. Gyártó köteles az árlistában szereplő árak módosítását előzetesen írásban közölni 
szerződött partnerei felé a módosítás hatályba lépése előtt minimum 30 nappal. Konkrét beruházásra adott egyedi Gyártói árajánlat („projektár”) esetében 
– amennyiben a felek másként nem állapodnak meg – a Gyártó ajánlati kötöttsége maximum 30 nap, mely időtartam után az ajánlat automatikusan érvényét
veszti és Gyártó jogosulttá válik az ajánlati ára felülvizsgálatára és módosítására.

3. Megrendelések menete:

A Vevők a megrendeléseket írásban adják le a rendeles@viastein.hu e-mail címre, vagy az erre a célra létrehozott ügyfélkapun keresztül. A megrendelésnek 
tartalmaznia kell a vevő adatain túl: 

- a megrendelni kívánt termék nevét, színét, méretét, mennyiségét, cikkszámát
- kért szállítási időpontot
- a szállítás módját (Vevő általi / Gyártó általi) Gyártó általi fuvarszervezésnél (darus / nyerges)
- esetleges akadályozó tényezők közlését (szűk utcára való behajtást, átszedés szükségességét, meredek útra való behajtást stb.)
- amennyiben Gyártó általi szállítást kérnek a pontos szállítási címet, a termék átvételére jogosult személy nevét, elérhetőségi
telefonszámát
- gyárban, kiszolgáló raktárban történő átvétel esetén az átvételre jogosult személy nevét, gépjármű rendszámát.

A Gyártó a megrendelések feldolgozása után legkésőbb 3 napon belül visszaigazolást küld a vevőnek. A megrendelés visszaigazolásában gyártó rögzíti, 
az adott egyedi megrendelésben rögzített termékek pontos – felek között hatályos KM szerint számított – vételárát, a fizetési módot és fizetési határidőt. A

rendelés visszaigazolásánál a Gyártó közli az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező
érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó tájékoztató információ.  

4. Gyártói fuvarszervezés, szállítás:

Vevő kérheti a terméket gyári, kiszolgáló raktári átvétellel és Gyártó általi szállítással. A Gyártó általi szállításokra a lenti feltételek és szabályok érvényesek: 

- a szállításokat csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk
- a termékek lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, akadályok belógó

villanyvezeték, fa stb. alá nem rakodhatnak le.
- a lerakodás födémre, tartószerkezetre nem történhet
- projekteknél a szállítás ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval
- Nyerges szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartam után gyártó állásidőt számol

fel, mely minden megkezdett óra után:8.000 Ft + Áfa.
- Amennyiben a szállítási helyszín gépjárműszerelvénnyel nem közelíthető meg, csak szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre kimenni,

Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege fuvaronként: 10.000 Ft + Áfa.
- A behajtási engedély beszerzése minden esetben a Vevő feladata.

Gyártó a termékeinek akár a gyári, akár a kiszolgáló raktári átvételét vagy felrakodását követően a fuvarozót minden esetben kötelezi a rakomány 
rögzítésére. Amennyiben a fuvarozó a rakomány rögzítést részben vagy egyáltalán nem végzi el, akkor a szállításból eredő sérülésekért, károkért nem a 
Gyártó vonható felelősségre. Gyártó az áru telephelyi vagy kiszolgáló raktári kilépését fényképpel dokumentálja. Amennyiben a fuvarozó a Gyártó 
felszólítása és tiltása ellenére túlsúlyos rakománnyal juttatja el a betonterméket a Megrendelője részére, akkor köteles az ebből eredő károkat a Gyártó felé 
megtéríteni. 

5. Teljesítés menete:

A termék Vevő általi mennyiségi és minőségi átvétele az adott gyárban vagy kiszolgáló raktárban történik a Vevő, vagy megbízottja által. Gyártó általi 
szállítás esetén a termék mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelésben kért szállítási helyszínen történik. A Gyártó a szállításokhoz szállítólevelet 
állít ki, melyet az átvételt követően mindkét fél aláírásával hitelesít. Amennyiben a terméket a leszállítási helyen nem veszi át a Vevő, úgy azt a Gyártó 
visszaszállítja és az ezzel járó többlet költségeket leszámlázza a Vevőnek. A Vevő általi szállításoknál a visszaigazolásban szereplő dátumot követően 15 

napon belül el kell szállítani a terméket, amennyiben más írásbeli megállapodás nem születik a szállítás ütemezésével kapcsolatban. Egyedi gyártású 
termékek esetében amennyiben a Vevő igényének kiszolgálására, egyedi formákat, nyersanyagokat szükséges a Gyártónak beszereznie és az nem tartozik 
a normál gyártásmenetbe, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség előre megfizetésének jogát, a késztermék elkészülte és kiszállítása előtt a Gyártó 
fenntartja. Amennyiben a Vevő az egyedi gyártású termékek esetében a megrendeléstől eláll, Gyártó a teljes vételárat leszámlázza a Vevőnek. Egyedi

gyártású termékekre a jelen ÁESZF mindenben megegyezően vonatkozik, kivételt képez, ha erről a megrendelésben külön írásbeli egyedi megállapodás 
készült. 

6. Fizetési módok:

Vevő a termékek kifizetését a Gyártóval kötött megállapodás alapján rendezheti átutalással, előre fizetéssel, inkasszóval vagy készpénzfizetéssel. Magán 
és jogi személyek külön megállapodás hiányában számláikat a Gyártónál nem, csak közvetítő kereskedelmi partnerinél az ott érvényes fizetési feltételek 
szerint rendezhetik. Halasztott fizetéssel történő vásárlás esetén Vevő köteles a Gyártó számláinak ellenértékét a számla keltétől számított meghatározott 
fizetési határidőn belül a Gyártó által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíteni. A fizetések akkor számítanak kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó 
számláján a jóváírás megtörtént. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha azt a Vevő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül írásban nem 
kifogásolja. Amennyiben a Gyártónak a Vevő felé lejárt követelése van vagy a Vevő a szerződött hitelkeretét túllépi, úgy ezen idő alatt leadott

megrendeléseinek teljesítését a Gyártó automatikusan visszatarthatja addig, amíg a Vevő a lejárt tartozását rendezi.  Ha a Vevő késedelmesen teljesíti 
fizetési kötelezettségét Gyártó jogosult a törvényben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.  

A tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg a Gyártónak Vevővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre került. 
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Az alábbiakban összegezzük a megrendeléssel, szállítással kapcsolatos 
legfontosabb információkat. Kérjük, megrendelés előtt olvassa el 
figyelmesen. Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk 
bizalommal az Árjegyzékben megtalálható elérhetőségeinken. 

Megrendelés 

Termékeink színe egyedi. A színek megnevezése egy, kettő vagy több 
szín keverékét is jelölhetik. Megrendelés előtt javasolt személyesen is 
megtekinteni termékeinket, hogy a leginkább Önnek tetsző és az 
otthonával, a kertjével legjobban harmonizáló burkolatot sikerüljön 
kiválasztani. Erre a Partnereinknél kiállított bemutató állványoknak 
köszönhetően nyílik lehetősége. 
A megrendelés beérkezése után kollégáink rögzítik a rendelést, majd ezt 
követően elkészítik a megrendelés visszaigazolását. A visszaigazoláson 
az alábbi információk szerepelnek: 

- megrendelt termékek pontos megnevezéssel, színnel, mérettel, 
mennyiséggel, 

- a szállítás várható ideje, 
- összesen hány raklapon szállítjuk.

Kérjük, hogy a Visszaigazoláson szereplő adatokat ellenőrizze, és ha 
bármilyen eltérést tapasztal, jelezze mielőbb, hogy módosítani tudjuk a 
Megrendelését. Kiszállítást követően ebből eredő reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni. 
Termékeinket teljes sor vagy teljes raklap mennyiséggel értékesítjük, 
néhány kivételtől eltekintve, melyek darabra is rendelhetők (pl. kerti 
szegély, blokklépcső). Árjegyzékünkben minden termékre vonatkozóan 
megjelöltük a rendelési egységet. 
A számlát forintban, az árhoz tartozó mennyiségi egységek alapján 
állítjuk ki. 
Termékeket egyedi „háromlábú” 100x120 cm VIASTEIN” felirattal 
ellátott raklapokon hozzuk forgalomba. A raklapokat telephelyeinken és 
Partnereinknél visszaváltjuk, a www.viastein.hu honlapunkon található, 
érvényben lévő ÁESZF alapján.  
A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata. 

Szállítás 

A megrendelt tételeket az alábbi elérhetőségeken van lehetősége 
személyesen átvenni: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park, Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15. Viastein tranzit raktár 

Ugyanakkor termékeinket igény esetén a Viastein Kft. szervezésében az 
Ön által megadott címre szállítjuk. 
A Viastein Kft. (későbbiekben: Gyártó) által szervezett szállításokra a 
lenti feltételek és szabályok érvényesek, az ÁESZF ide vonatkozó 
részével kiegészülve: 

- Viastein Kft. szervezésében történő szállítások kapcsán, 
országosan 30.000, - Ft + áfa díjat számolunk fel darus vagy 
törtrakományok szállítása esetében, amely a behajtási engedélyt 
nem tartalmazza. 

- Viastein Kft. a budapesti behajtási engedélyt 6.000, - Ft + áfa / 
alkalom díjért biztosítani tudja, ellenben a vidéki viszonylatok 
vonatkozásában a behajtási engedély beszerzése minden 
esetben a Vevő feladata. 

- Budapesti „védett övezetek” egyedi behajtási engedélynek díja, 
pontos kalkuláció után szintén a Vevőt terheli (pl. Normafa, Vár 
stb.). 

- Tehergépjárműveink egyes területekre csak hajnalban vagy 
éjszaka, esetleg időkorláton belül közelíthetik meg a szállítási 
címet, ezért kérjük az átvétel során a rugalmas együttműködést. 

- A termék kiszállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk. 

- Termékeink lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, 
sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, továbbá akadályok 
(belógó villanyvezeték, fa stb.) alá nem rakodhatnak le.

- A lerakodás födémekre, tartószerkezetekre nem történhet. 
- Projekteknél az ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás 

előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval. 
- Nyerges vagy darus szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén 

a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartamon túl a Gyártó 
állásidőt számol fel, mely minden megkezdett óra után: 8.000 Ft 
+áfa. 

- Amennyiben a szállítási helyszín pótos gépjárművel nem 
közelíthető meg, csak a szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre 
kimenni, a Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege 
fuvaronként: 10.000, - Ft +áfa. 

Kivitelezés 

Térköveink és lapjaink beépítése során egyszerre több raklap egyidejű 
kevert lerakását javasoljuk, így a színátmenetes, árnyalatos mintázat a 
várt felületet, színhatást fogja mutatni. A raklapról egy az egyben 
lerakott úgynevezett „szőnyegmintás” ismétlődő burkolat kivitelezői 
hiba, kérjük ezt kerüljék el. 
Egyes burkolatainkat vegyes méretekben értékesítjük − szett − 
jelöléssel. A szett nem bontható meg, ebből csak egész sor a legkisebb 
mennyiség, amit ki tudunk szolgálni. 
A felület felmérése után a rendelésnél vegyék figyelembe, hogy az 
átlagos vágási veszteség a terület 3 %-a. Az anyagszükséglet 
termékeink tekintetében fugával együtt értendő. 

Raklapok 

A raklapok számlázása a következőképpen történik: 
Raklapdíj:     3.100,- Ft +áfa/db 
Csomagolási és használati díj:      750,- Ft +áfa/db 

A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata, a raklapvisszavétel 
történhet Partnerünk telephelyén, vagy a Viastein Kft. alábbi 
elérhetőségein: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park,  Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15., Viastein tranzit raktár 

A raklapok visszavételi ára, a Vevő szervezésében történő 
visszaszállítás esetében: 3.100, - Ft +áfa/db. 

A raklapok visszavételi ára, Viastein Kft. szervezésében történő 
visszaszállítás esetében, amely minimum 50 db raklap: 2.700, - Ft 
+áfa/db. 

A javítható raklapok tekintetében az átvételi árat 500,- Ft + áfa/db 
csökkentett árral írjuk jóvá. 
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Általános Eladási és Szállítási Feltételek – Viastein Kft  1/2. oldal  

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK – VIASTEIN KFT

1. ÁESZF célja és tárgya:

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁESZF) a VIASTEIN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2038 Sóskút, Ipari Park, 
Bolyai János utca 15.; cégjegyzékszáma: 13-09-196805; adószáma: 22993294-2-13 továbbiakban: Gyártó) és a Vevő kötelezettségeit, jogait hivatott 
szabályozni a Gyártó termékeinek adás-vételével kapcsolatban, figyelemmel a Gyártó és Vevő által aláírt Együttműködési Keretszerződésben (EKSZ), 
Kondíciós Megállapodásban (KM) foglaltakra és törvényi előírásokra. A rögzített feltételektől csak mindkét fél által aláírt megállapodás alapján lehet eltérni. 

2. Árak közlése:

Gyártó a honlapján termékeiről árlistát közöl Vevői felé, mely ott ( www.viastein.hu ) bármikor megtekinthető és onnan letölthető. Ezek az árak gyári átvétellel 
értendők és a szállító gépjárműre való felrakodást tartalmazzák. Gyártó köteles az árlistában szereplő árak módosítását előzetesen írásban közölni 
szerződött partnerei felé a módosítás hatályba lépése előtt minimum 30 nappal. Konkrét beruházásra adott egyedi Gyártói árajánlat („projektár”) esetében 
– amennyiben a felek másként nem állapodnak meg – a Gyártó ajánlati kötöttsége maximum 30 nap, mely időtartam után az ajánlat automatikusan érvényét
veszti és Gyártó jogosulttá válik az ajánlati ára felülvizsgálatára és módosítására.

3. Megrendelések menete:

A Vevők a megrendeléseket írásban adják le a rendeles@viastein.hu e-mail címre, vagy az erre a célra létrehozott ügyfélkapun keresztül. A megrendelésnek 
tartalmaznia kell a vevő adatain túl: 

- a megrendelni kívánt termék nevét, színét, méretét, mennyiségét, cikkszámát
- kért szállítási időpontot
- a szállítás módját (Vevő általi / Gyártó általi) Gyártó általi fuvarszervezésnél (darus / nyerges)
- esetleges akadályozó tényezők közlését (szűk utcára való behajtást, átszedés szükségességét, meredek útra való behajtást stb.)
- amennyiben Gyártó általi szállítást kérnek a pontos szállítási címet, a termék átvételére jogosult személy nevét, elérhetőségi
telefonszámát
- gyárban, kiszolgáló raktárban történő átvétel esetén az átvételre jogosult személy nevét, gépjármű rendszámát.

A Gyártó a megrendelések feldolgozása után legkésőbb 3 napon belül visszaigazolást küld a vevőnek. A megrendelés visszaigazolásában gyártó rögzíti, 
az adott egyedi megrendelésben rögzített termékek pontos – felek között hatályos KM szerint számított – vételárát, a fizetési módot és fizetési határidőt. A

rendelés visszaigazolásánál a Gyártó közli az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező
érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó tájékoztató információ.  

4. Gyártói fuvarszervezés, szállítás:

Vevő kérheti a terméket gyári, kiszolgáló raktári átvétellel és Gyártó általi szállítással. A Gyártó általi szállításokra a lenti feltételek és szabályok érvényesek: 

- a szállításokat csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk
- a termékek lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, akadályok belógó

villanyvezeték, fa stb. alá nem rakodhatnak le.
- a lerakodás födémre, tartószerkezetre nem történhet
- projekteknél a szállítás ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval
- Nyerges szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartam után gyártó állásidőt számol

fel, mely minden megkezdett óra után:8.000 Ft + Áfa.
- Amennyiben a szállítási helyszín gépjárműszerelvénnyel nem közelíthető meg, csak szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre kimenni,

Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege fuvaronként: 10.000 Ft + Áfa.
- A behajtási engedély beszerzése minden esetben a Vevő feladata.

Gyártó a termékeinek akár a gyári, akár a kiszolgáló raktári átvételét vagy felrakodását követően a fuvarozót minden esetben kötelezi a rakomány 
rögzítésére. Amennyiben a fuvarozó a rakomány rögzítést részben vagy egyáltalán nem végzi el, akkor a szállításból eredő sérülésekért, károkért nem a 
Gyártó vonható felelősségre. Gyártó az áru telephelyi vagy kiszolgáló raktári kilépését fényképpel dokumentálja. Amennyiben a fuvarozó a Gyártó 
felszólítása és tiltása ellenére túlsúlyos rakománnyal juttatja el a betonterméket a Megrendelője részére, akkor köteles az ebből eredő károkat a Gyártó felé 
megtéríteni. 

5. Teljesítés menete:

A termék Vevő általi mennyiségi és minőségi átvétele az adott gyárban vagy kiszolgáló raktárban történik a Vevő, vagy megbízottja által. Gyártó általi 
szállítás esetén a termék mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelésben kért szállítási helyszínen történik. A Gyártó a szállításokhoz szállítólevelet 
állít ki, melyet az átvételt követően mindkét fél aláírásával hitelesít. Amennyiben a terméket a leszállítási helyen nem veszi át a Vevő, úgy azt a Gyártó 
visszaszállítja és az ezzel járó többlet költségeket leszámlázza a Vevőnek. A Vevő általi szállításoknál a visszaigazolásban szereplő dátumot követően 15 

napon belül el kell szállítani a terméket, amennyiben más írásbeli megállapodás nem születik a szállítás ütemezésével kapcsolatban. Egyedi gyártású 
termékek esetében amennyiben a Vevő igényének kiszolgálására, egyedi formákat, nyersanyagokat szükséges a Gyártónak beszereznie és az nem tartozik 
a normál gyártásmenetbe, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség előre megfizetésének jogát, a késztermék elkészülte és kiszállítása előtt a Gyártó 
fenntartja. Amennyiben a Vevő az egyedi gyártású termékek esetében a megrendeléstől eláll, Gyártó a teljes vételárat leszámlázza a Vevőnek. Egyedi

gyártású termékekre a jelen ÁESZF mindenben megegyezően vonatkozik, kivételt képez, ha erről a megrendelésben külön írásbeli egyedi megállapodás 
készült. 

6. Fizetési módok:

Vevő a termékek kifizetését a Gyártóval kötött megállapodás alapján rendezheti átutalással, előre fizetéssel, inkasszóval vagy készpénzfizetéssel. Magán 
és jogi személyek külön megállapodás hiányában számláikat a Gyártónál nem, csak közvetítő kereskedelmi partnerinél az ott érvényes fizetési feltételek 
szerint rendezhetik. Halasztott fizetéssel történő vásárlás esetén Vevő köteles a Gyártó számláinak ellenértékét a számla keltétől számított meghatározott 
fizetési határidőn belül a Gyártó által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíteni. A fizetések akkor számítanak kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó 
számláján a jóváírás megtörtént. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha azt a Vevő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül írásban nem 
kifogásolja. Amennyiben a Gyártónak a Vevő felé lejárt követelése van vagy a Vevő a szerződött hitelkeretét túllépi, úgy ezen idő alatt leadott

megrendeléseinek teljesítését a Gyártó automatikusan visszatarthatja addig, amíg a Vevő a lejárt tartozását rendezi.  Ha a Vevő késedelmesen teljesíti 
fizetési kötelezettségét Gyártó jogosult a törvényben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.  

A tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg a Gyártónak Vevővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre került. 
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Az alábbiakban összegezzük a megrendeléssel, szállítással kapcsolatos 
legfontosabb információkat. Kérjük, megrendelés előtt olvassa el 
figyelmesen. Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk 
bizalommal az Árjegyzékben megtalálható elérhetőségeinken. 

Megrendelés 

Termékeink színe egyedi. A színek megnevezése egy, kettő vagy több 
szín keverékét is jelölhetik. Megrendelés előtt javasolt személyesen is 
megtekinteni termékeinket, hogy a leginkább Önnek tetsző és az 
otthonával, a kertjével legjobban harmonizáló burkolatot sikerüljön 
kiválasztani. Erre a Partnereinknél kiállított bemutató állványoknak 
köszönhetően nyílik lehetősége. 
A megrendelés beérkezése után kollégáink rögzítik a rendelést, majd ezt 
követően elkészítik a megrendelés visszaigazolását. A visszaigazoláson 
az alábbi információk szerepelnek: 

- megrendelt termékek pontos megnevezéssel, színnel, mérettel, 
mennyiséggel, 

- a szállítás várható ideje, 
- összesen hány raklapon szállítjuk.

Kérjük, hogy a Visszaigazoláson szereplő adatokat ellenőrizze, és ha 
bármilyen eltérést tapasztal, jelezze mielőbb, hogy módosítani tudjuk a 
Megrendelését. Kiszállítást követően ebből eredő reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni. 
Termékeinket teljes sor vagy teljes raklap mennyiséggel értékesítjük, 
néhány kivételtől eltekintve, melyek darabra is rendelhetők (pl. kerti 
szegély, blokklépcső). Árjegyzékünkben minden termékre vonatkozóan 
megjelöltük a rendelési egységet. 
A számlát forintban, az árhoz tartozó mennyiségi egységek alapján 
állítjuk ki. 
Termékeket egyedi „háromlábú” 100x120 cm VIASTEIN” felirattal 
ellátott raklapokon hozzuk forgalomba. A raklapokat telephelyeinken és 
Partnereinknél visszaváltjuk, a www.viastein.hu honlapunkon található, 
érvényben lévő ÁESZF alapján.  
A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata. 

Szállítás 

A megrendelt tételeket az alábbi elérhetőségeken van lehetősége 
személyesen átvenni: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park, Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15. Viastein tranzit raktár 

Ugyanakkor termékeinket igény esetén a Viastein Kft. szervezésében az 
Ön által megadott címre szállítjuk. 
A Viastein Kft. (későbbiekben: Gyártó) által szervezett szállításokra a 
lenti feltételek és szabályok érvényesek, az ÁESZF ide vonatkozó 
részével kiegészülve: 

- Viastein Kft. szervezésében történő szállítások kapcsán, 
országosan 30.000, - Ft + áfa díjat számolunk fel darus vagy 
törtrakományok szállítása esetében, amely a behajtási engedélyt 
nem tartalmazza. 

- Viastein Kft. a budapesti behajtási engedélyt 6.000, - Ft + áfa / 
alkalom díjért biztosítani tudja, ellenben a vidéki viszonylatok 
vonatkozásában a behajtási engedély beszerzése minden 
esetben a Vevő feladata. 

- Budapesti „védett övezetek” egyedi behajtási engedélynek díja, 
pontos kalkuláció után szintén a Vevőt terheli (pl. Normafa, Vár 
stb.). 

- Tehergépjárműveink egyes területekre csak hajnalban vagy 
éjszaka, esetleg időkorláton belül közelíthetik meg a szállítási 
címet, ezért kérjük az átvétel során a rugalmas együttműködést. 

- A termék kiszállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk. 

- Termékeink lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, 
sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, továbbá akadályok 
(belógó villanyvezeték, fa stb.) alá nem rakodhatnak le.

- A lerakodás födémekre, tartószerkezetekre nem történhet. 
- Projekteknél az ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás 

előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval. 
- Nyerges vagy darus szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén 

a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartamon túl a Gyártó 
állásidőt számol fel, mely minden megkezdett óra után: 8.000 Ft 
+áfa. 

- Amennyiben a szállítási helyszín pótos gépjárművel nem 
közelíthető meg, csak a szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre 
kimenni, a Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege 
fuvaronként: 10.000, - Ft +áfa. 

Kivitelezés 

Térköveink és lapjaink beépítése során egyszerre több raklap egyidejű 
kevert lerakását javasoljuk, így a színátmenetes, árnyalatos mintázat a 
várt felületet, színhatást fogja mutatni. A raklapról egy az egyben 
lerakott úgynevezett „szőnyegmintás” ismétlődő burkolat kivitelezői 
hiba, kérjük ezt kerüljék el. 
Egyes burkolatainkat vegyes méretekben értékesítjük − szett − 
jelöléssel. A szett nem bontható meg, ebből csak egész sor a legkisebb 
mennyiség, amit ki tudunk szolgálni. 
A felület felmérése után a rendelésnél vegyék figyelembe, hogy az 
átlagos vágási veszteség a terület 3 %-a. Az anyagszükséglet 
termékeink tekintetében fugával együtt értendő. 

Raklapok 

A raklapok számlázása a következőképpen történik: 
Raklapdíj:     3.100,- Ft +áfa/db 
Csomagolási és használati díj:      750,- Ft +áfa/db 

A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata, a raklapvisszavétel 
történhet Partnerünk telephelyén, vagy a Viastein Kft. alábbi 
elérhetőségein: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park,  Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15., Viastein tranzit raktár 

A raklapok visszavételi ára, a Vevő szervezésében történő 
visszaszállítás esetében: 3.100, - Ft +áfa/db. 

A raklapok visszavételi ára, Viastein Kft. szervezésében történő 
visszaszállítás esetében, amely minimum 50 db raklap: 2.700, - Ft 
+áfa/db. 

A javítható raklapok tekintetében az átvételi árat 500,- Ft + áfa/db 
csökkentett árral írjuk jóvá. 
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Általános Eladási és Szállítási Feltételek – Viastein Kft  1/2. oldal  

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK – VIASTEIN KFT

1. ÁESZF célja és tárgya:

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁESZF) a VIASTEIN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2038 Sóskút, Ipari Park, 
Bolyai János utca 15.; cégjegyzékszáma: 13-09-196805; adószáma: 22993294-2-13 továbbiakban: Gyártó) és a Vevő kötelezettségeit, jogait hivatott 
szabályozni a Gyártó termékeinek adás-vételével kapcsolatban, figyelemmel a Gyártó és Vevő által aláírt Együttműködési Keretszerződésben (EKSZ), 
Kondíciós Megállapodásban (KM) foglaltakra és törvényi előírásokra. A rögzített feltételektől csak mindkét fél által aláírt megállapodás alapján lehet eltérni. 

2. Árak közlése:

Gyártó a honlapján termékeiről árlistát közöl Vevői felé, mely ott ( www.viastein.hu ) bármikor megtekinthető és onnan letölthető. Ezek az árak gyári átvétellel 
értendők és a szállító gépjárműre való felrakodást tartalmazzák. Gyártó köteles az árlistában szereplő árak módosítását előzetesen írásban közölni 
szerződött partnerei felé a módosítás hatályba lépése előtt minimum 30 nappal. Konkrét beruházásra adott egyedi Gyártói árajánlat („projektár”) esetében 
– amennyiben a felek másként nem állapodnak meg – a Gyártó ajánlati kötöttsége maximum 30 nap, mely időtartam után az ajánlat automatikusan érvényét
veszti és Gyártó jogosulttá válik az ajánlati ára felülvizsgálatára és módosítására.

3. Megrendelések menete:

A Vevők a megrendeléseket írásban adják le a rendeles@viastein.hu e-mail címre, vagy az erre a célra létrehozott ügyfélkapun keresztül. A megrendelésnek 
tartalmaznia kell a vevő adatain túl: 

- a megrendelni kívánt termék nevét, színét, méretét, mennyiségét, cikkszámát
- kért szállítási időpontot
- a szállítás módját (Vevő általi / Gyártó általi) Gyártó általi fuvarszervezésnél (darus / nyerges)
- esetleges akadályozó tényezők közlését (szűk utcára való behajtást, átszedés szükségességét, meredek útra való behajtást stb.)
- amennyiben Gyártó általi szállítást kérnek a pontos szállítási címet, a termék átvételére jogosult személy nevét, elérhetőségi
telefonszámát
- gyárban, kiszolgáló raktárban történő átvétel esetén az átvételre jogosult személy nevét, gépjármű rendszámát.

A Gyártó a megrendelések feldolgozása után legkésőbb 3 napon belül visszaigazolást küld a vevőnek. A megrendelés visszaigazolásában gyártó rögzíti, 
az adott egyedi megrendelésben rögzített termékek pontos – felek között hatályos KM szerint számított – vételárát, a fizetési módot és fizetési határidőt. A

rendelés visszaigazolásánál a Gyártó közli az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező
érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó tájékoztató információ.  

4. Gyártói fuvarszervezés, szállítás:

Vevő kérheti a terméket gyári, kiszolgáló raktári átvétellel és Gyártó általi szállítással. A Gyártó általi szállításokra a lenti feltételek és szabályok érvényesek: 

- a szállításokat csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk
- a termékek lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, akadályok belógó

villanyvezeték, fa stb. alá nem rakodhatnak le.
- a lerakodás födémre, tartószerkezetre nem történhet
- projekteknél a szállítás ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval
- Nyerges szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartam után gyártó állásidőt számol

fel, mely minden megkezdett óra után:8.000 Ft + Áfa.
- Amennyiben a szállítási helyszín gépjárműszerelvénnyel nem közelíthető meg, csak szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre kimenni,

Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege fuvaronként: 10.000 Ft + Áfa.
- A behajtási engedély beszerzése minden esetben a Vevő feladata.

Gyártó a termékeinek akár a gyári, akár a kiszolgáló raktári átvételét vagy felrakodását követően a fuvarozót minden esetben kötelezi a rakomány 
rögzítésére. Amennyiben a fuvarozó a rakomány rögzítést részben vagy egyáltalán nem végzi el, akkor a szállításból eredő sérülésekért, károkért nem a 
Gyártó vonható felelősségre. Gyártó az áru telephelyi vagy kiszolgáló raktári kilépését fényképpel dokumentálja. Amennyiben a fuvarozó a Gyártó 
felszólítása és tiltása ellenére túlsúlyos rakománnyal juttatja el a betonterméket a Megrendelője részére, akkor köteles az ebből eredő károkat a Gyártó felé 
megtéríteni. 

5. Teljesítés menete:

A termék Vevő általi mennyiségi és minőségi átvétele az adott gyárban vagy kiszolgáló raktárban történik a Vevő, vagy megbízottja által. Gyártó általi 
szállítás esetén a termék mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelésben kért szállítási helyszínen történik. A Gyártó a szállításokhoz szállítólevelet 
állít ki, melyet az átvételt követően mindkét fél aláírásával hitelesít. Amennyiben a terméket a leszállítási helyen nem veszi át a Vevő, úgy azt a Gyártó 
visszaszállítja és az ezzel járó többlet költségeket leszámlázza a Vevőnek. A Vevő általi szállításoknál a visszaigazolásban szereplő dátumot követően 15 

napon belül el kell szállítani a terméket, amennyiben más írásbeli megállapodás nem születik a szállítás ütemezésével kapcsolatban. Egyedi gyártású 
termékek esetében amennyiben a Vevő igényének kiszolgálására, egyedi formákat, nyersanyagokat szükséges a Gyártónak beszereznie és az nem tartozik 
a normál gyártásmenetbe, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség előre megfizetésének jogát, a késztermék elkészülte és kiszállítása előtt a Gyártó 
fenntartja. Amennyiben a Vevő az egyedi gyártású termékek esetében a megrendeléstől eláll, Gyártó a teljes vételárat leszámlázza a Vevőnek. Egyedi

gyártású termékekre a jelen ÁESZF mindenben megegyezően vonatkozik, kivételt képez, ha erről a megrendelésben külön írásbeli egyedi megállapodás 
készült. 

6. Fizetési módok:

Vevő a termékek kifizetését a Gyártóval kötött megállapodás alapján rendezheti átutalással, előre fizetéssel, inkasszóval vagy készpénzfizetéssel. Magán 
és jogi személyek külön megállapodás hiányában számláikat a Gyártónál nem, csak közvetítő kereskedelmi partnerinél az ott érvényes fizetési feltételek 
szerint rendezhetik. Halasztott fizetéssel történő vásárlás esetén Vevő köteles a Gyártó számláinak ellenértékét a számla keltétől számított meghatározott 
fizetési határidőn belül a Gyártó által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíteni. A fizetések akkor számítanak kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó 
számláján a jóváírás megtörtént. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha azt a Vevő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül írásban nem 
kifogásolja. Amennyiben a Gyártónak a Vevő felé lejárt követelése van vagy a Vevő a szerződött hitelkeretét túllépi, úgy ezen idő alatt leadott

megrendeléseinek teljesítését a Gyártó automatikusan visszatarthatja addig, amíg a Vevő a lejárt tartozását rendezi.  Ha a Vevő késedelmesen teljesíti 
fizetési kötelezettségét Gyártó jogosult a törvényben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.  

A tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg a Gyártónak Vevővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre került. 
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Az alábbiakban összegezzük a megrendeléssel, szállítással kapcsolatos 
legfontosabb információkat. Kérjük, megrendelés előtt olvassa el 
figyelmesen. Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk 
bizalommal az Árjegyzékben megtalálható elérhetőségeinken. 

Megrendelés 

Termékeink színe egyedi. A színek megnevezése egy, kettő vagy több 
szín keverékét is jelölhetik. Megrendelés előtt javasolt személyesen is 
megtekinteni termékeinket, hogy a leginkább Önnek tetsző és az 
otthonával, a kertjével legjobban harmonizáló burkolatot sikerüljön 
kiválasztani. Erre a Partnereinknél kiállított bemutató állványoknak 
köszönhetően nyílik lehetősége. 
A megrendelés beérkezése után kollégáink rögzítik a rendelést, majd ezt 
követően elkészítik a megrendelés visszaigazolását. A visszaigazoláson 
az alábbi információk szerepelnek: 

- megrendelt termékek pontos megnevezéssel, színnel, mérettel, 
mennyiséggel, 

- a szállítás várható ideje, 
- összesen hány raklapon szállítjuk.

Kérjük, hogy a Visszaigazoláson szereplő adatokat ellenőrizze, és ha 
bármilyen eltérést tapasztal, jelezze mielőbb, hogy módosítani tudjuk a 
Megrendelését. Kiszállítást követően ebből eredő reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni. 
Termékeinket teljes sor vagy teljes raklap mennyiséggel értékesítjük, 
néhány kivételtől eltekintve, melyek darabra is rendelhetők (pl. kerti 
szegély, blokklépcső). Árjegyzékünkben minden termékre vonatkozóan 
megjelöltük a rendelési egységet. 
A számlát forintban, az árhoz tartozó mennyiségi egységek alapján 
állítjuk ki. 
Termékeket egyedi „háromlábú” 100x120 cm VIASTEIN” felirattal 
ellátott raklapokon hozzuk forgalomba. A raklapokat telephelyeinken és 
Partnereinknél visszaváltjuk, a www.viastein.hu honlapunkon található, 
érvényben lévő ÁESZF alapján.  
A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata. 

Szállítás 

A megrendelt tételeket az alábbi elérhetőségeken van lehetősége 
személyesen átvenni: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park, Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15. Viastein tranzit raktár 

Ugyanakkor termékeinket igény esetén a Viastein Kft. szervezésében az 
Ön által megadott címre szállítjuk. 
A Viastein Kft. (későbbiekben: Gyártó) által szervezett szállításokra a 
lenti feltételek és szabályok érvényesek, az ÁESZF ide vonatkozó 
részével kiegészülve: 

- Viastein Kft. szervezésében történő szállítások kapcsán, 
országosan 30.000, - Ft + áfa díjat számolunk fel darus vagy 
törtrakományok szállítása esetében, amely a behajtási engedélyt 
nem tartalmazza. 

- Viastein Kft. a budapesti behajtási engedélyt 6.000, - Ft + áfa / 
alkalom díjért biztosítani tudja, ellenben a vidéki viszonylatok 
vonatkozásában a behajtási engedély beszerzése minden 
esetben a Vevő feladata. 

- Budapesti „védett övezetek” egyedi behajtási engedélynek díja, 
pontos kalkuláció után szintén a Vevőt terheli (pl. Normafa, Vár 
stb.). 

- Tehergépjárműveink egyes területekre csak hajnalban vagy 
éjszaka, esetleg időkorláton belül közelíthetik meg a szállítási 
címet, ezért kérjük az átvétel során a rugalmas együttműködést. 

- A termék kiszállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk. 

- Termékeink lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, 
sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, továbbá akadályok 
(belógó villanyvezeték, fa stb.) alá nem rakodhatnak le.

- A lerakodás födémekre, tartószerkezetekre nem történhet. 
- Projekteknél az ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás 

előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval. 
- Nyerges vagy darus szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén 

a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartamon túl a Gyártó 
állásidőt számol fel, mely minden megkezdett óra után: 8.000 Ft 
+áfa. 

- Amennyiben a szállítási helyszín pótos gépjárművel nem 
közelíthető meg, csak a szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre 
kimenni, a Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege 
fuvaronként: 10.000, - Ft +áfa. 

Kivitelezés 

Térköveink és lapjaink beépítése során egyszerre több raklap egyidejű 
kevert lerakását javasoljuk, így a színátmenetes, árnyalatos mintázat a 
várt felületet, színhatást fogja mutatni. A raklapról egy az egyben 
lerakott úgynevezett „szőnyegmintás” ismétlődő burkolat kivitelezői 
hiba, kérjük ezt kerüljék el. 
Egyes burkolatainkat vegyes méretekben értékesítjük − szett − 
jelöléssel. A szett nem bontható meg, ebből csak egész sor a legkisebb 
mennyiség, amit ki tudunk szolgálni. 
A felület felmérése után a rendelésnél vegyék figyelembe, hogy az 
átlagos vágási veszteség a terület 3 %-a. Az anyagszükséglet 
termékeink tekintetében fugával együtt értendő. 

Raklapok 

A raklapok számlázása a következőképpen történik: 
Raklapdíj:     3.100,- Ft +áfa/db 
Csomagolási és használati díj:      750,- Ft +áfa/db 

A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata, a raklapvisszavétel 
történhet Partnerünk telephelyén, vagy a Viastein Kft. alábbi 
elérhetőségein: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park,  Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 15., Viastein tranzit raktár 

A raklapok visszavételi ára, a Vevő szervezésében történő 
visszaszállítás esetében: 3.100, - Ft +áfa/db. 

A raklapok visszavételi ára, Viastein Kft. szervezésében történő 
visszaszállítás esetében, amely minimum 50 db raklap: 2.700, - Ft 
+áfa/db. 

A javítható raklapok tekintetében az átvételi árat 500,- Ft + áfa/db 
csökkentett árral írjuk jóvá. 
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ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK – VIASTEIN KFT

1. ÁESZF célja és tárgya:

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁESZF) a VIASTEIN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2038 Sóskút, Ipari Park, 
Bolyai János utca 15.; cégjegyzékszáma: 13-09-196805; adószáma: 22993294-2-13 továbbiakban: Gyártó) és a Vevő kötelezettségeit, jogait hivatott 
szabályozni a Gyártó termékeinek adás-vételével kapcsolatban, figyelemmel a Gyártó és Vevő által aláírt Együttműködési Keretszerződésben (EKSZ), 
Kondíciós Megállapodásban (KM) foglaltakra és törvényi előírásokra. A rögzített feltételektől csak mindkét fél által aláírt megállapodás alapján lehet eltérni. 

2. Árak közlése:

Gyártó a honlapján termékeiről árlistát közöl Vevői felé, mely ott ( www.viastein.hu ) bármikor megtekinthető és onnan letölthető. Ezek az árak gyári átvétellel 
értendők és a szállító gépjárműre való felrakodást tartalmazzák. Gyártó köteles az árlistában szereplő árak módosítását előzetesen írásban közölni 
szerződött partnerei felé a módosítás hatályba lépése előtt minimum 30 nappal. Konkrét beruházásra adott egyedi Gyártói árajánlat („projektár”) esetében 
– amennyiben a felek másként nem állapodnak meg – a Gyártó ajánlati kötöttsége maximum 30 nap, mely időtartam után az ajánlat automatikusan érvényét
veszti és Gyártó jogosulttá válik az ajánlati ára felülvizsgálatára és módosítására.

3. Megrendelések menete:

A Vevők a megrendeléseket írásban adják le a rendeles@viastein.hu e-mail címre, vagy az erre a célra létrehozott ügyfélkapun keresztül. A megrendelésnek 
tartalmaznia kell a vevő adatain túl: 

- a megrendelni kívánt termék nevét, színét, méretét, mennyiségét, cikkszámát
- kért szállítási időpontot
- a szállítás módját (Vevő általi / Gyártó általi) Gyártó általi fuvarszervezésnél (darus / nyerges)
- esetleges akadályozó tényezők közlését (szűk utcára való behajtást, átszedés szükségességét, meredek útra való behajtást stb.)
- amennyiben Gyártó általi szállítást kérnek a pontos szállítási címet, a termék átvételére jogosult személy nevét, elérhetőségi
telefonszámát
- gyárban, kiszolgáló raktárban történő átvétel esetén az átvételre jogosult személy nevét, gépjármű rendszámát.

A Gyártó a megrendelések feldolgozása után legkésőbb 3 napon belül visszaigazolást küld a vevőnek. A megrendelés visszaigazolásában gyártó rögzíti, 
az adott egyedi megrendelésben rögzített termékek pontos – felek között hatályos KM szerint számított – vételárát, a fizetési módot és fizetési határidőt. A

rendelés visszaigazolásánál a Gyártó közli az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező
érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó tájékoztató információ.  

4. Gyártói fuvarszervezés, szállítás:

Vevő kérheti a terméket gyári, kiszolgáló raktári átvétellel és Gyártó általi szállítással. A Gyártó általi szállításokra a lenti feltételek és szabályok érvényesek: 

- a szállításokat csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk
- a termékek lerakodása az utcán a tehergépjármű mellé történik, sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, akadályok belógó

villanyvezeték, fa stb. alá nem rakodhatnak le.
- a lerakodás födémre, tartószerkezetre nem történhet
- projekteknél a szállítás ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell egyeztetni a Gyártóval
- Nyerges szerelvénnyel történő Gyártói szállítás esetén a Vevő általi lerakodási idő: 1 óra. Ezen időtartam után gyártó állásidőt számol

fel, mely minden megkezdett óra után:8.000 Ft + Áfa.
- Amennyiben a szállítási helyszín gépjárműszerelvénnyel nem közelíthető meg, csak szóló gépjármű tud a szállítási helyszínre kimenni,

Gyártó átszedési költséget számol fel, melynek összege fuvaronként: 10.000 Ft + Áfa.
- A behajtási engedély beszerzése minden esetben a Vevő feladata.

Gyártó a termékeinek akár a gyári, akár a kiszolgáló raktári átvételét vagy felrakodását követően a fuvarozót minden esetben kötelezi a rakomány 
rögzítésére. Amennyiben a fuvarozó a rakomány rögzítést részben vagy egyáltalán nem végzi el, akkor a szállításból eredő sérülésekért, károkért nem a 
Gyártó vonható felelősségre. Gyártó az áru telephelyi vagy kiszolgáló raktári kilépését fényképpel dokumentálja. Amennyiben a fuvarozó a Gyártó 
felszólítása és tiltása ellenére túlsúlyos rakománnyal juttatja el a betonterméket a Megrendelője részére, akkor köteles az ebből eredő károkat a Gyártó felé 
megtéríteni. 

5. Teljesítés menete:

A termék Vevő általi mennyiségi és minőségi átvétele az adott gyárban vagy kiszolgáló raktárban történik a Vevő, vagy megbízottja által. Gyártó általi 
szállítás esetén a termék mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelésben kért szállítási helyszínen történik. A Gyártó a szállításokhoz szállítólevelet 
állít ki, melyet az átvételt követően mindkét fél aláírásával hitelesít. Amennyiben a terméket a leszállítási helyen nem veszi át a Vevő, úgy azt a Gyártó 
visszaszállítja és az ezzel járó többlet költségeket leszámlázza a Vevőnek. A Vevő általi szállításoknál a visszaigazolásban szereplő dátumot követően 15 

napon belül el kell szállítani a terméket, amennyiben más írásbeli megállapodás nem születik a szállítás ütemezésével kapcsolatban. Egyedi gyártású 
termékek esetében amennyiben a Vevő igényének kiszolgálására, egyedi formákat, nyersanyagokat szükséges a Gyártónak beszereznie és az nem tartozik 
a normál gyártásmenetbe, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség előre megfizetésének jogát, a késztermék elkészülte és kiszállítása előtt a Gyártó 
fenntartja. Amennyiben a Vevő az egyedi gyártású termékek esetében a megrendeléstől eláll, Gyártó a teljes vételárat leszámlázza a Vevőnek. Egyedi

gyártású termékekre a jelen ÁESZF mindenben megegyezően vonatkozik, kivételt képez, ha erről a megrendelésben külön írásbeli egyedi megállapodás 
készült. 

6. Fizetési módok:

Vevő a termékek kifizetését a Gyártóval kötött megállapodás alapján rendezheti átutalással, előre fizetéssel, inkasszóval vagy készpénzfizetéssel. Magán 
és jogi személyek külön megállapodás hiányában számláikat a Gyártónál nem, csak közvetítő kereskedelmi partnerinél az ott érvényes fizetési feltételek 
szerint rendezhetik. Halasztott fizetéssel történő vásárlás esetén Vevő köteles a Gyártó számláinak ellenértékét a számla keltétől számított meghatározott 
fizetési határidőn belül a Gyártó által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíteni. A fizetések akkor számítanak kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó 
számláján a jóváírás megtörtént. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha azt a Vevő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül írásban nem 
kifogásolja. Amennyiben a Gyártónak a Vevő felé lejárt követelése van vagy a Vevő a szerződött hitelkeretét túllépi, úgy ezen idő alatt leadott

megrendeléseinek teljesítését a Gyártó automatikusan visszatarthatja addig, amíg a Vevő a lejárt tartozását rendezi.  Ha a Vevő késedelmesen teljesíti 
fizetési kötelezettségét Gyártó jogosult a törvényben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.  

A tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg a Gyártónak Vevővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre került. 
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7. Raklapok kezelése:

Gyártó a termékeit egyedi raklapra csomagolja, illetve adja ki a gyárból Vevői részére.  Amennyiben a Vevő a raklapokat 9 hónapon belül saját fuvareszközzel visszaszállítja, és 
annak visszaszállítását előre bejelenti, a telephelyi átválogatást követően a jó és javítható raklapokat Gyártó visszaveszi és a raklap díjat jóváírja.A raklapok betétdíját, valamint 
csomagolási és használati díját a Gyártó honlapján www.viastein.hu közzétett érvényes árjegyzék részletesen tartalmazza.

A raklapok átvétele: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park, Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 5., Viastein raktár

8. Minőség, szavatosság, figyelmeztetés, reklamáció kezelése:

A Gyártó által forgalmazott betontermékek gyártása természetes összetevők (kavics, homok, cement, víz és adalékok) együttes felhasználásával történik. Betontermékek néhány 
kivételtől eltekintve alapvetően két rétegből tevődnek össze: - albetonból és a kopóréteget (használati felületet) képező felbetonból. A betontermék felületszerkezetén megjelenő 

színbéli eltérés, mészkivirágzás, hajszálrepedés, kopás, az alapanyagokból adódóan a késztermék sajátossága, mely gyártástechnológia szempontból elkerülhetetlen. E 
sajátosság a késztermék felhasználását nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot és termékfelelősségre nem adhat okot. Mészkivirágzás: természetes 

alapanyagoknak köszönhetően a betontermékek felületén jelentkező szürkés-fehér fátyolszerű réteg, mely nedvesség hatására (pl.: légköri pára, csapadék…) száradást követően 

kicsapódik mely külön beavatkozás nélkül, használata során idővel eltűnik. A Gyártó térköveit egyszerre több szín keverékéből elért úgynevezett „árnyalt” színekkel is forgalomba 
hozza. Az árnyalt színeknél gyártástechnológia szempontból nem lehetséges minden egyes térkőnél ugyanazt az adott árnyalatot elérni, ezért célszerű, hogy az árnyalt színeknél 
a burkolatot egyszerre több raklap megbontásával használjuk fel, mivel csak így lehet a felületen homogén és kiegyensúlyozott színhatást elérni. A színkülönbség idővel a 

használat és az időjárás hatására csökken. A különböző időjárási hatások miatt a burkolt felület színe megváltozhat, azonban ez nem minőségi hiányosság. A Vevő szavatossági 
igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Gyártó a termékeket I. osztályú minőségben készíti, melyre „CE” engedéllyel és teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, 
melyek a Gyártó honlapján (www.viastein.hu) megtalálhatók és onnan letölthetők. Gyártó az általa gyártott és forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott 
szavatossággal tartozik. Gyártó a betontermékeire a Vevői elvárásoknak megfelelően szavatossági felelősséget mérettartásra, fagyállóságra vállal. Az egyes nyomvonal jellegű
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendelet előírásai: a térkő burkolatokra vonatkozó melléklet az öt 
éves kötelező alkalmassági idejű kategóriába sorolja a járdák, térburkolatok, és kerékpárutak burkolatait és az ilyen utak kopórétegeit. Ebből az következik, hogy a térkőnek 
legalább öt évig meg kell tartania a vonatkozó szabványban megadott teherbíró képességét (törő-szilárdságát), fagyállóságát és kopásállóságát. Az ágyazó réteggel kapcsolatos 

Gyártói elvárások: a beton burkolókövek felső ágyazó rétege általában 2-5 mm es zúzalékból készül, melynek vastagsága általában 20-30 mm. (Egyedi esetekben előfordulhat 
ágyazó habarcs alkalmazása is.) Mészkőzúzalék alkalmazása tilos! Az alépítménynek mész és aluminát mentesnek kell lennie! Az ágyazóhomok legnagyobb névleges 
szemnagysága legfeljebb 5 mm lehet. Az 5 mm feletti (max. 8 mm) szemnagyságú rész mennyisége nem haladhatja meg a 10 m%-ot. A 0,063 mm-nél kisebb szemnagyságú 
rész aránya pedig legfeljebb 5m% lehet. Az ágyazóhomok nem tartalmazhat vízben oldódó anyagokat! A lejtést körültekintően kell kialakulni, mert a pangó vizek az alépítményből 
kioldódott sókat a térkő felületére vezethetik! A betontermékek esetében esetlegesen előforduló mész – és sókivirágzás, más színeltérés, melírozott köveknél a színösszetevők 
arányának, illetve darabtömeg kisebb mértékű eltérése nem képezhetik minőségi kifogás alapját.

A Gyártó figyelmezteti Vevőit, hogy egyes VIA+ betontermékei különleges réteggel bevont, kezelt felülettel rendelkeznek mely sima és megcsúszásos balesethez vezethet, 
amelyért a Gyártó nem vonható felelősségre. Gyártó termékeit zsugorfóliás csomagolásban hozza forgalomba. Sérülések elkerülése érdekében felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy 
a csomagolás megbontásakor fokozottan ügyeljenek a kieső, eldőlő betontermékekre. Gyártó, a kiszállított termékeinek szakszerűtlen tárolásából, felhasználásából eredő 

felelősségét kizárja. Gyártó nem vállal szavatosságot a Vevő által termékeinek használata során felmerülő különleges igényeknek, igénybevételeknek mint, pl.: vegyianyagokkal 
szembeni ellenállás. A nyomtatott és elektronikus kiadványainkban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek, ezekért Gyártó felelősséggel nem tartozik. Az áruk mennyiségi 
és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni, és az esetleges mennyiségi és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó-átvevő személyeknek minden 
esetben aláírásukkal hitelesíteni kötelesek. A Vevői tévedéséből eredő, valamint a részben vagy tévesen kiszállított áru pótlásának, elszállításának módja, ideje a Gyártó 
döntéskörébe tartozik. Amennyiben a Vevő nem jelez hibát a szállítólevélen, azzal elfogadottnak tekinti a teljesítést. Ezek után reklamációt már csak olyan hibákkal kapcsolatban 
terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők. Ez utóbbi kifogásokat írásban, a Vevő nevére kiállított számla és szállítólevél másolatával csatolva kell bejelenteni 
az értékesítő kereskedelmi partner felé a hiba pontos megjelölésével, lehetőség szerint az azt igazoló fotókkal. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt 
teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Gyártó számára. Vevő, kivitelező részéről történt hibás, felhasználásra alkalmatlan termékek beépítésére 
visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatóak át. A termékek beépítésénél a Gyártó által kiadott alkalmazástechnikai útmutató az irányadó. A Vevő a 

továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó, kivitelező figyelmét is felhívni. 

9. Visszáru kezelése 

A Vevő által már elszállított és átvett termék visszavételére Gyártó nem kötelezhető, ezért azt csak előzetes egyeztetés után veszi vissza akkor, ha az áru sértetlen és gyári 
csomagolásban szállításra elő van készítve. A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számlamásolatát, ennek hiányában a Gyártó megtagadhatja a visszavételt. A Gyártó az 
általa visszavett terméket 20% stornó díj levonása után veszi vissza. Gyártó által visszaszállított áru szállítási költsége a Vevőt terheli.

Egyedi gyártású, kizárólag külön megállapodás által készített terméket Gyártó nem vásáról vissza. 

10. Egyéb rendelkezések 

A jelen Általános Eladási és Szállítási feltételek 2019. július 10. napjától érvényesek visszavonásig, mely a Gyártó honlapján (www.viastein.hu) megtalálható, és onnan letölthető. 

Vevő a megrendelés leadásával elismeri, hogy jelen feltételeket megismerte és elfogadja. A jelen Általános Eladási és Szállítási feltételeket a Vevő a viszonteladóival, 
kivitelezőivel, saját vevőivel köteles ismertetni, melynek elmulasztása miatt bekövetkezett károkért Gyártó felelőséggel nem tartozik. 

11. Jogi viták rendezése 

A Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. A jelen ÁESZF-ben nem rendezett kérdéseket illetően, valamint azzal összefüggésben a hatályos Magyar Polgári Törvénykönyv 
ide vonatkozó előírásai, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy valamennyi, jogviszonyukból származó 
vitás kérdést elsősorban peren kívül, egyeztetés útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben felek jogvitájukat megfelelő időn belül peren kívül nem tudják rendezni, úgy bírósági 
utat vesznek igénybe a Polgári Perrendtartás általános illetékességi és hatásköri szabályainak az alkalmazásával. 

Gyártó Társaság Adatvédelmi Szabályzata (kelt, Biharkeresztesen, 2018. május 25. napján) a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából. A Gyártó a 
partnereinek, illetve azok képviselőinek adatait a hatályos GDPR rendeletnek megfelelően kezeli. 

Viastein Kft., Biharkeresztes, 2019. július 10. 
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MEGRENDELŐLAP

Dátum: V 20190701

Megrendelő címe: Irsz.: Település: Cím:

e-mail címe: Mobil szám:

Szóló Daruzható
Fixes / Nyerges Darus

Felület
Rendelési 

egység 
(db,fm,m2)

1 Válassza ki a terméket.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A Viastein Kft. szervezésében történő szállítások esetében országosan az alábbi nettó díjaink érvényesek: 
Rész kiterheltségi díj (csak fixes/nyerges tehergépkocsi esetében): 30.000,- Ft+Áfa
Daruzási díj rakományonként: 30.000,- Ft+Áfa
Átszedési díj. 10.000,- Ft+ Áfa

Fixes/nyerges tehergépkocsival történő szállítás essetében kérjük, hogy lerakodásról a helyszínen gondoskodjanak.
Biharkeresztesi vagy Sóskúti átvétel esetében kérjük adja meg a szállító gépjármű/szerelvény rendszámát, gépkocsivezető nevét, átvétel idejét.
Behajtási engedély beszerzése minden esetben a megrendelő feladata.
A raklapok számlázása a következőképpen történik: Raklap díj: 3.100,- Ft + Áfa / db

Csomagolási és használati díj: 750,- Ft + Áfa / db
A megrendelőlap digitálisan (e-mailben) elküldött változata aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.
Pótmegrendelést, utólagos módosítást csak írásban fogadunk el.

Megjegyzés:

Gyár és raktár:
Tranzit raktár:  
e-mail:
Levelezési cím:
tel.: +36-54-429-999

4110 Biharkeresztes Ipari park Hrsz.: 0166/61 2038 
Sóskút Ipari Park Bolyai János utca. 15. 
rendeles@viastein.hu
4110 Biharkeresztes Pf.: 20
web:  www.viastein.hu 

Aláírás, bélyegző

Egység ár   
(nettó)

Információs adatok

e-mail cím (2):
Mobil száma:

Megrendelő neve:

Telefon: Fax:
e-mail cím (1):

Kapcsolat tartó neve:
Területi képviselő neve:

Vásárló neve:
Szállítási cím:
Átvevő neve:

Gyártó szállít
Megrendelő szállít

Termék megnevezésCikkszám (Viastein)
Méret

Mennyiség ME

Tehergépjármű típusa: Gyári átvétel helye
Biharkeresztes

Sóskút

Projekt neve: Ajánlat, projekt szám:

Szállítás módja

Átvételi idő (-tól; -ig):Szállítási határidő:
Telefon száma:
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7. Raklapok kezelése:

Gyártó a termékeit egyedi raklapra csomagolja, illetve adja ki a gyárból Vevői részére.  Amennyiben a Vevő a raklapokat 9 hónapon belül saját fuvareszközzel visszaszállítja, és 
annak visszaszállítását előre bejelenti, a telephelyi átválogatást követően a jó és javítható raklapokat Gyártó visszaveszi és a raklap díjat jóváírja.A raklapok betétdíját, valamint 
csomagolási és használati díját a Gyártó honlapján www.viastein.hu közzétett érvényes árjegyzék részletesen tartalmazza.

A raklapok átvétele: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park, Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 5., Viastein raktár

8. Minőség, szavatosság, figyelmeztetés, reklamáció kezelése:

A Gyártó által forgalmazott betontermékek gyártása természetes összetevők (kavics, homok, cement, víz és adalékok) együttes felhasználásával történik. Betontermékek néhány 
kivételtől eltekintve alapvetően két rétegből tevődnek össze: - albetonból és a kopóréteget (használati felületet) képező felbetonból. A betontermék felületszerkezetén megjelenő 

színbéli eltérés, mészkivirágzás, hajszálrepedés, kopás, az alapanyagokból adódóan a késztermék sajátossága, mely gyártástechnológia szempontból elkerülhetetlen. E 
sajátosság a késztermék felhasználását nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot és termékfelelősségre nem adhat okot. Mészkivirágzás: természetes 

alapanyagoknak köszönhetően a betontermékek felületén jelentkező szürkés-fehér fátyolszerű réteg, mely nedvesség hatására (pl.: légköri pára, csapadék…) száradást követően 

kicsapódik mely külön beavatkozás nélkül, használata során idővel eltűnik. A Gyártó térköveit egyszerre több szín keverékéből elért úgynevezett „árnyalt” színekkel is forgalomba 
hozza. Az árnyalt színeknél gyártástechnológia szempontból nem lehetséges minden egyes térkőnél ugyanazt az adott árnyalatot elérni, ezért célszerű, hogy az árnyalt színeknél 
a burkolatot egyszerre több raklap megbontásával használjuk fel, mivel csak így lehet a felületen homogén és kiegyensúlyozott színhatást elérni. A színkülönbség idővel a 

használat és az időjárás hatására csökken. A különböző időjárási hatások miatt a burkolt felület színe megváltozhat, azonban ez nem minőségi hiányosság. A Vevő szavatossági 
igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Gyártó a termékeket I. osztályú minőségben készíti, melyre „CE” engedéllyel és teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, 
melyek a Gyártó honlapján (www.viastein.hu) megtalálhatók és onnan letölthetők. Gyártó az általa gyártott és forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott 
szavatossággal tartozik. Gyártó a betontermékeire a Vevői elvárásoknak megfelelően szavatossági felelősséget mérettartásra, fagyállóságra vállal. Az egyes nyomvonal jellegű
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendelet előírásai: a térkő burkolatokra vonatkozó melléklet az öt 
éves kötelező alkalmassági idejű kategóriába sorolja a járdák, térburkolatok, és kerékpárutak burkolatait és az ilyen utak kopórétegeit. Ebből az következik, hogy a térkőnek 
legalább öt évig meg kell tartania a vonatkozó szabványban megadott teherbíró képességét (törő-szilárdságát), fagyállóságát és kopásállóságát. Az ágyazó réteggel kapcsolatos 

Gyártói elvárások: a beton burkolókövek felső ágyazó rétege általában 2-5 mm es zúzalékból készül, melynek vastagsága általában 20-30 mm. (Egyedi esetekben előfordulhat 
ágyazó habarcs alkalmazása is.) Mészkőzúzalék alkalmazása tilos! Az alépítménynek mész és aluminát mentesnek kell lennie! Az ágyazóhomok legnagyobb névleges 
szemnagysága legfeljebb 5 mm lehet. Az 5 mm feletti (max. 8 mm) szemnagyságú rész mennyisége nem haladhatja meg a 10 m%-ot. A 0,063 mm-nél kisebb szemnagyságú 
rész aránya pedig legfeljebb 5m% lehet. Az ágyazóhomok nem tartalmazhat vízben oldódó anyagokat! A lejtést körültekintően kell kialakulni, mert a pangó vizek az alépítményből 
kioldódott sókat a térkő felületére vezethetik! A betontermékek esetében esetlegesen előforduló mész – és sókivirágzás, más színeltérés, melírozott köveknél a színösszetevők 
arányának, illetve darabtömeg kisebb mértékű eltérése nem képezhetik minőségi kifogás alapját.

A Gyártó figyelmezteti Vevőit, hogy egyes VIA+ betontermékei különleges réteggel bevont, kezelt felülettel rendelkeznek mely sima és megcsúszásos balesethez vezethet, 
amelyért a Gyártó nem vonható felelősségre. Gyártó termékeit zsugorfóliás csomagolásban hozza forgalomba. Sérülések elkerülése érdekében felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy 
a csomagolás megbontásakor fokozottan ügyeljenek a kieső, eldőlő betontermékekre. Gyártó, a kiszállított termékeinek szakszerűtlen tárolásából, felhasználásából eredő 

felelősségét kizárja. Gyártó nem vállal szavatosságot a Vevő által termékeinek használata során felmerülő különleges igényeknek, igénybevételeknek mint, pl.: vegyianyagokkal 
szembeni ellenállás. A nyomtatott és elektronikus kiadványainkban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek, ezekért Gyártó felelősséggel nem tartozik. Az áruk mennyiségi 
és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni, és az esetleges mennyiségi és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó-átvevő személyeknek minden 
esetben aláírásukkal hitelesíteni kötelesek. A Vevői tévedéséből eredő, valamint a részben vagy tévesen kiszállított áru pótlásának, elszállításának módja, ideje a Gyártó 
döntéskörébe tartozik. Amennyiben a Vevő nem jelez hibát a szállítólevélen, azzal elfogadottnak tekinti a teljesítést. Ezek után reklamációt már csak olyan hibákkal kapcsolatban 
terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők. Ez utóbbi kifogásokat írásban, a Vevő nevére kiállított számla és szállítólevél másolatával csatolva kell bejelenteni 
az értékesítő kereskedelmi partner felé a hiba pontos megjelölésével, lehetőség szerint az azt igazoló fotókkal. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt 
teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Gyártó számára. Vevő, kivitelező részéről történt hibás, felhasználásra alkalmatlan termékek beépítésére 
visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatóak át. A termékek beépítésénél a Gyártó által kiadott alkalmazástechnikai útmutató az irányadó. A Vevő a 

továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó, kivitelező figyelmét is felhívni. 

9. Visszáru kezelése 

A Vevő által már elszállított és átvett termék visszavételére Gyártó nem kötelezhető, ezért azt csak előzetes egyeztetés után veszi vissza akkor, ha az áru sértetlen és gyári 
csomagolásban szállításra elő van készítve. A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számlamásolatát, ennek hiányában a Gyártó megtagadhatja a visszavételt. A Gyártó az 
általa visszavett terméket 20% stornó díj levonása után veszi vissza. Gyártó által visszaszállított áru szállítási költsége a Vevőt terheli.

Egyedi gyártású, kizárólag külön megállapodás által készített terméket Gyártó nem vásáról vissza. 

10. Egyéb rendelkezések 

A jelen Általános Eladási és Szállítási feltételek 2019. július 10. napjától érvényesek visszavonásig, mely a Gyártó honlapján (www.viastein.hu) megtalálható, és onnan letölthető. 

Vevő a megrendelés leadásával elismeri, hogy jelen feltételeket megismerte és elfogadja. A jelen Általános Eladási és Szállítási feltételeket a Vevő a viszonteladóival, 
kivitelezőivel, saját vevőivel köteles ismertetni, melynek elmulasztása miatt bekövetkezett károkért Gyártó felelőséggel nem tartozik. 

11. Jogi viták rendezése 

A Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. A jelen ÁESZF-ben nem rendezett kérdéseket illetően, valamint azzal összefüggésben a hatályos Magyar Polgári Törvénykönyv 
ide vonatkozó előírásai, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy valamennyi, jogviszonyukból származó 
vitás kérdést elsősorban peren kívül, egyeztetés útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben felek jogvitájukat megfelelő időn belül peren kívül nem tudják rendezni, úgy bírósági 
utat vesznek igénybe a Polgári Perrendtartás általános illetékességi és hatásköri szabályainak az alkalmazásával. 

Gyártó Társaság Adatvédelmi Szabályzata (kelt, Biharkeresztesen, 2018. május 25. napján) a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI 
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A Viastein Kft. szervezésében történő szállítások esetében országosan az alábbi nettó díjaink érvényesek: 
Rész kiterheltségi díj (csak fixes/nyerges tehergépkocsi esetében): 30.000,- Ft+Áfa
Daruzási díj rakományonként: 30.000,- Ft+Áfa
Átszedési díj. 10.000,- Ft+ Áfa

Fixes/nyerges tehergépkocsival történő szállítás essetében kérjük, hogy lerakodásról a helyszínen gondoskodjanak.
Biharkeresztesi vagy Sóskúti átvétel esetében kérjük adja meg a szállító gépjármű/szerelvény rendszámát, gépkocsivezető nevét, átvétel idejét.
Behajtási engedély beszerzése minden esetben a megrendelő feladata.
A raklapok számlázása a következőképpen történik: Raklap díj: 3.100,- Ft + Áfa / db

Csomagolási és használati díj: 750,- Ft + Áfa / db
A megrendelőlap digitálisan (e-mailben) elküldött változata aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.
Pótmegrendelést, utólagos módosítást csak írásban fogadunk el.

Megjegyzés:

Gyár és raktár:
Tranzit raktár:  
e-mail:
Levelezési cím:
tel.: +36-54-429-999

4110 Biharkeresztes Ipari park Hrsz.: 0166/61 2038 
Sóskút Ipari Park Bolyai János utca. 15. 
rendeles@viastein.hu
4110 Biharkeresztes Pf.: 20
web:  www.viastein.hu 

Aláírás, bélyegző

Egység ár   
(nettó)

Információs adatok

e-mail cím (2):
Mobil száma:

Megrendelő neve:

Telefon: Fax:
e-mail cím (1):

Kapcsolat tartó neve:
Területi képviselő neve:

Vásárló neve:
Szállítási cím:
Átvevő neve:

Gyártó szállít
Megrendelő szállít

Termék megnevezésCikkszám (Viastein)
Méret

Mennyiség ME

Tehergépjármű típusa: Gyári átvétel helye
Biharkeresztes

Sóskút

Projekt neve: Ajánlat, projekt szám:

Szállítás módja

Átvételi idő (-tól; -ig):Szállítási határidő:
Telefon száma:
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7. Raklapok kezelése:

Gyártó a termékeit egyedi raklapra csomagolja, illetve adja ki a gyárból Vevői részére.  Amennyiben a Vevő a raklapokat 9 hónapon belül saját fuvareszközzel visszaszállítja, és 
annak visszaszállítását előre bejelenti, a telephelyi átválogatást követően a jó és javítható raklapokat Gyártó visszaveszi és a raklap díjat jóváírja.A raklapok betétdíját, valamint 
csomagolási és használati díját a Gyártó honlapján www.viastein.hu közzétett érvényes árjegyzék részletesen tartalmazza.

A raklapok átvétele: 

1. 4110 Biharkeresztes, Ipari park, Viastein gyár 
2. 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 5., Viastein raktár

8. Minőség, szavatosság, figyelmeztetés, reklamáció kezelése:

A Gyártó által forgalmazott betontermékek gyártása természetes összetevők (kavics, homok, cement, víz és adalékok) együttes felhasználásával történik. Betontermékek néhány 
kivételtől eltekintve alapvetően két rétegből tevődnek össze: - albetonból és a kopóréteget (használati felületet) képező felbetonból. A betontermék felületszerkezetén megjelenő 

színbéli eltérés, mészkivirágzás, hajszálrepedés, kopás, az alapanyagokból adódóan a késztermék sajátossága, mely gyártástechnológia szempontból elkerülhetetlen. E 
sajátosság a késztermék felhasználását nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot és termékfelelősségre nem adhat okot. Mészkivirágzás: természetes 

alapanyagoknak köszönhetően a betontermékek felületén jelentkező szürkés-fehér fátyolszerű réteg, mely nedvesség hatására (pl.: légköri pára, csapadék…) száradást követően 

kicsapódik mely külön beavatkozás nélkül, használata során idővel eltűnik. A Gyártó térköveit egyszerre több szín keverékéből elért úgynevezett „árnyalt” színekkel is forgalomba 
hozza. Az árnyalt színeknél gyártástechnológia szempontból nem lehetséges minden egyes térkőnél ugyanazt az adott árnyalatot elérni, ezért célszerű, hogy az árnyalt színeknél 
a burkolatot egyszerre több raklap megbontásával használjuk fel, mivel csak így lehet a felületen homogén és kiegyensúlyozott színhatást elérni. A színkülönbség idővel a 

használat és az időjárás hatására csökken. A különböző időjárási hatások miatt a burkolt felület színe megváltozhat, azonban ez nem minőségi hiányosság. A Vevő szavatossági 
igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Gyártó a termékeket I. osztályú minőségben készíti, melyre „CE” engedéllyel és teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, 
melyek a Gyártó honlapján (www.viastein.hu) megtalálhatók és onnan letölthetők. Gyártó az általa gyártott és forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott 
szavatossággal tartozik. Gyártó a betontermékeire a Vevői elvárásoknak megfelelően szavatossági felelősséget mérettartásra, fagyállóságra vállal. Az egyes nyomvonal jellegű
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendelet előírásai: a térkő burkolatokra vonatkozó melléklet az öt 
éves kötelező alkalmassági idejű kategóriába sorolja a járdák, térburkolatok, és kerékpárutak burkolatait és az ilyen utak kopórétegeit. Ebből az következik, hogy a térkőnek 
legalább öt évig meg kell tartania a vonatkozó szabványban megadott teherbíró képességét (törő-szilárdságát), fagyállóságát és kopásállóságát. Az ágyazó réteggel kapcsolatos 

Gyártói elvárások: a beton burkolókövek felső ágyazó rétege általában 2-5 mm es zúzalékból készül, melynek vastagsága általában 20-30 mm. (Egyedi esetekben előfordulhat 
ágyazó habarcs alkalmazása is.) Mészkőzúzalék alkalmazása tilos! Az alépítménynek mész és aluminát mentesnek kell lennie! Az ágyazóhomok legnagyobb névleges 
szemnagysága legfeljebb 5 mm lehet. Az 5 mm feletti (max. 8 mm) szemnagyságú rész mennyisége nem haladhatja meg a 10 m%-ot. A 0,063 mm-nél kisebb szemnagyságú 
rész aránya pedig legfeljebb 5m% lehet. Az ágyazóhomok nem tartalmazhat vízben oldódó anyagokat! A lejtést körültekintően kell kialakulni, mert a pangó vizek az alépítményből 
kioldódott sókat a térkő felületére vezethetik! A betontermékek esetében esetlegesen előforduló mész – és sókivirágzás, más színeltérés, melírozott köveknél a színösszetevők 
arányának, illetve darabtömeg kisebb mértékű eltérése nem képezhetik minőségi kifogás alapját.

A Gyártó figyelmezteti Vevőit, hogy egyes VIA+ betontermékei különleges réteggel bevont, kezelt felülettel rendelkeznek mely sima és megcsúszásos balesethez vezethet, 
amelyért a Gyártó nem vonható felelősségre. Gyártó termékeit zsugorfóliás csomagolásban hozza forgalomba. Sérülések elkerülése érdekében felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy 
a csomagolás megbontásakor fokozottan ügyeljenek a kieső, eldőlő betontermékekre. Gyártó, a kiszállított termékeinek szakszerűtlen tárolásából, felhasználásából eredő 

felelősségét kizárja. Gyártó nem vállal szavatosságot a Vevő által termékeinek használata során felmerülő különleges igényeknek, igénybevételeknek mint, pl.: vegyianyagokkal 
szembeni ellenállás. A nyomtatott és elektronikus kiadványainkban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek, ezekért Gyártó felelősséggel nem tartozik. Az áruk mennyiségi 
és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni, és az esetleges mennyiségi és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó-átvevő személyeknek minden 
esetben aláírásukkal hitelesíteni kötelesek. A Vevői tévedéséből eredő, valamint a részben vagy tévesen kiszállított áru pótlásának, elszállításának módja, ideje a Gyártó 
döntéskörébe tartozik. Amennyiben a Vevő nem jelez hibát a szállítólevélen, azzal elfogadottnak tekinti a teljesítést. Ezek után reklamációt már csak olyan hibákkal kapcsolatban 
terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők. Ez utóbbi kifogásokat írásban, a Vevő nevére kiállított számla és szállítólevél másolatával csatolva kell bejelenteni 
az értékesítő kereskedelmi partner felé a hiba pontos megjelölésével, lehetőség szerint az azt igazoló fotókkal. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt 
teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Gyártó számára. Vevő, kivitelező részéről történt hibás, felhasználásra alkalmatlan termékek beépítésére 
visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatóak át. A termékek beépítésénél a Gyártó által kiadott alkalmazástechnikai útmutató az irányadó. A Vevő a 

továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó, kivitelező figyelmét is felhívni. 

9. Visszáru kezelése 

A Vevő által már elszállított és átvett termék visszavételére Gyártó nem kötelezhető, ezért azt csak előzetes egyeztetés után veszi vissza akkor, ha az áru sértetlen és gyári 
csomagolásban szállításra elő van készítve. A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számlamásolatát, ennek hiányában a Gyártó megtagadhatja a visszavételt. A Gyártó az 
általa visszavett terméket 20% stornó díj levonása után veszi vissza. Gyártó által visszaszállított áru szállítási költsége a Vevőt terheli.

Egyedi gyártású, kizárólag külön megállapodás által készített terméket Gyártó nem vásáról vissza. 

10. Egyéb rendelkezések 

A jelen Általános Eladási és Szállítási feltételek 2019. július 10. napjától érvényesek visszavonásig, mely a Gyártó honlapján (www.viastein.hu) megtalálható, és onnan letölthető. 

Vevő a megrendelés leadásával elismeri, hogy jelen feltételeket megismerte és elfogadja. A jelen Általános Eladási és Szállítási feltételeket a Vevő a viszonteladóival, 
kivitelezőivel, saját vevőivel köteles ismertetni, melynek elmulasztása miatt bekövetkezett károkért Gyártó felelőséggel nem tartozik. 

11. Jogi viták rendezése 

A Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. A jelen ÁESZF-ben nem rendezett kérdéseket illetően, valamint azzal összefüggésben a hatályos Magyar Polgári Törvénykönyv 
ide vonatkozó előírásai, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy valamennyi, jogviszonyukból származó 
vitás kérdést elsősorban peren kívül, egyeztetés útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben felek jogvitájukat megfelelő időn belül peren kívül nem tudják rendezni, úgy bírósági 
utat vesznek igénybe a Polgári Perrendtartás általános illetékességi és hatásköri szabályainak az alkalmazásával. 

Gyártó Társaság Adatvédelmi Szabályzata (kelt, Biharkeresztesen, 2018. május 25. napján) a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából. A Gyártó a 
partnereinek, illetve azok képviselőinek adatait a hatályos GDPR rendeletnek megfelelően kezeli. 

Viastein Kft., Biharkeresztes, 2019. július 10. 
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Dátum: V 20190701

Megrendelő címe: Irsz.: Település: Cím:

e-mail címe: Mobil szám:

Szóló Daruzható
Fixes / Nyerges Darus

Felület
Rendelési 

egység 
(db,fm,m2)

1 Válassza ki a terméket.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A Viastein Kft. szervezésében történő szállítások esetében országosan az alábbi nettó díjaink érvényesek: 
Rész kiterheltségi díj (csak fixes/nyerges tehergépkocsi esetében): 30.000,- Ft+Áfa
Daruzási díj rakományonként: 30.000,- Ft+Áfa
Átszedési díj. 10.000,- Ft+ Áfa

Fixes/nyerges tehergépkocsival történő szállítás essetében kérjük, hogy lerakodásról a helyszínen gondoskodjanak.
Biharkeresztesi vagy Sóskúti átvétel esetében kérjük adja meg a szállító gépjármű/szerelvény rendszámát, gépkocsivezető nevét, átvétel idejét.
Behajtási engedély beszerzése minden esetben a megrendelő feladata.
A raklapok számlázása a következőképpen történik: Raklap díj: 3.100,- Ft + Áfa / db

Csomagolási és használati díj: 750,- Ft + Áfa / db
A megrendelőlap digitálisan (e-mailben) elküldött változata aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.
Pótmegrendelést, utólagos módosítást csak írásban fogadunk el.

Megjegyzés:

Gyár és raktár:
Tranzit raktár:  
e-mail:
Levelezési cím:
tel.: +36-54-429-999

4110 Biharkeresztes Ipari park Hrsz.: 0166/61 2038 
Sóskút Ipari Park Bolyai János utca. 15. 
rendeles@viastein.hu
4110 Biharkeresztes Pf.: 20
web:  www.viastein.hu 

Aláírás, bélyegző

Egység ár   
(nettó)

Információs adatok

e-mail cím (2):
Mobil száma:

Megrendelő neve:

Telefon: Fax:
e-mail cím (1):

Kapcsolat tartó neve:
Területi képviselő neve:

Vásárló neve:
Szállítási cím:
Átvevő neve:

Gyártó szállít
Megrendelő szállít

Termék megnevezésCikkszám (Viastein)
Méret

Mennyiség ME

Tehergépjármű típusa: Gyári átvétel helye
Biharkeresztes

Sóskút

Projekt neve: Ajánlat, projekt szám:

Szállítás módja

Átvételi idő (-tól; -ig):Szállítási határidő:
Telefon száma:
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