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3Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtôl eltérhet. A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás elôtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

Ismerje meg VIA+  
egyedi felületkezelt  
termékeinket! 

Népszerû termékeink új  
felületkezelési eljárásokkal:

Gyöngyszórt
Nemesített
Roppantott

VIA+Gyöngyszórt felület: nemesacél golyókkal szórt felület, amely 
a tisztítás után CleanProtect  speciáis hôkezelô impregnálási eljáráson megy 
keresztül, így biztosítva a termék hosszantartó víz-, szennyezôdés- és folttaszító 
képességét, valamint védelmi rendszerét az idôjárás viszontagságaival szemben. Az 
így készült felület magasabb esztétikai megjelenése mellett ellenállóbb a környezeti 
hatásokkal szemben.

VIA + Nemesített felület: finoman kialakított felület, a szélek enyhén 
hullámosak és szabálytalanok. Antikolt hatású felületet alkot, amely a kezelés 
során kíméletes gyémántkefés simításon és CleanProtect  speciális impregnálási 
eljáráson megy keresztül, így biztosítva a termék hosszantartó víz-, szennyezôdés-, 
és folttaszító tulajdonságát, valamint védelmét az idôjárás viszontagságaival 
szemben. Jellegébôl adódóan megfelel mind a régmúlt idôk, mind a modern kor 
követelményeinek.

VIA + Roppantott termékek: mindkét oldalon hasított falazóblokk 
termékek letisztult élképzéssel. Egységes szélességben és magasságban, változó 
hosszúságban antik hatású terméskô-hatást nyújtva.
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4 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtôl eltérhet. A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás elôtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

bazalt árnyalt homoksárga árnyalt kagylóhéj árnyalt antracit / fehér árnyaltmokka árnyalt

ALMADA STANDARD
6.910 Ft/m2*

Az ALMADA sima felületû standard kivitele klasszikus és idôtálló eleganciával jelenik meg. A négy  
összehangolt elem bôséges teret kínál változatos és egyedi felületi minták kialakításához. 

méretek szettben: 22 × 33 cm | 33 × 33 cm | 44 × 33 cm | 55 × 33 cm

Vastagság | Teherbírás:

6 cm | 
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

kagylóhéj árnyalt bazalt árnyalthomoksárga árnyalt

ALMADA STRUKTURÁLT
7.418 Ft/m2*

Az ALMADA strukturált felületi kialakítású lapoknál a fény és árnyék váltakozásának köszönhetôen  
mindig új színárnyalatok és felületek alakulnak ki. Egyszerûen lenyûgözô – nemes terméskô megjelenés  
a betonlap gazdaságosságával kombinálva.

méretek szettben: 22 × 33 cm | 33 × 33 cm | 44 × 33 cm | 55 × 33 cm

Vastagság | Teherbírás | VIA+:

CleanProtect 
6 cm | | 

antracit/fehér árnyalt

Almada Strukturált VIA+:

9.613 Ft/m2*

mokka árnyaltantracit / fehér árnyalt
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

antracit kagylóhéj árnyalt

FARO SETTE
6.401 Ft/m2*

FARO SETTE az épületeknek és a tereknek is változatos felületi megjelenést biztosít. 
Az enyhén hullámos élek és a sima felület egyedi jelleget adnak a térkônek. Minden kô 
illik a másikhoz: a hét kôforma tökéletesen alkalmas „vad” fektetéshez, úgynevezett 
római kötésben. Az eredmény: egyedülálló felületi és fugakép. 

méretek szettben:  14,4 × 14,4 cm | 7,2 × 14,4 cm | 7,2 × 21,6 | 14,4 × 21,6 cm |  
14,4 × 28,8 cm | 21,6 × 21,6 cm | 21,6 × 28,8 cm

Vastagság | Teherbírás:

6 cm | 

homoksárga árnyaltmokka árnyalt
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

kagylóhéj árnyalt mokka árnyalt antracit / fehér árnyalt szavanna árnyalt

FARO TRIO
6.143 Ft/m2*

Egyesíti a nemes kisugárzást és a tiszta természetességet. Az enyhén hullámos 
felület és annak élettel teli struktúrája a térkônek elegáns karaktert kölcsönöz.  
A hullámos él változatos fugaképet eredményez és visszafogottan utal a kô  
eredeti, természetes megjelenésére. 

méretek: 14,4 x 14,4 cm | 18 x 14,4 cm |  21,6 x 14,4 cm

Vastagság | Teherbírás:

6 cm | 

téglavörös homokbarna travertin

PULITO TRIO
4.876 Ft/m2*

Nagyszerûsége az egyszerûségében rejlik! Visszafogott, 5 cm-es vastagság, élkép-
zés nélküli sima, zökkenômentes felület. Homogén színek, melyek egymással kom-
binálva még természetesebb összhatást biztosítanak. Modern felületekhez nemes 
egyszerûsége, rusztikus otthonokhoz dominanciája teszi tökéletes választássá.

méretek: 14,4 x 14,4 cm | 18 x 14,4 cm |  21,6 x 14,4 cm

Vastagság | Teherbírás:

5 cm | 

14,4

14,4

14,421,6

14,4

18

ÚJ

téglavörös
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

kagylóhéj árnyalt antracit / fehér árnyalt mokka árnyalt

SEMPRE GRANDO
6.910 Ft/m2*

A SEMPRE GRANDO rendszer elegáns, szép vonalú felületet ad. 30 cm-es 
raszterméretbôl épül fel, a háromfajta lap 30,45 és 60 cm hosszúságú.

méretek szettben: 30 × 30 cm | 45 × 30 cm | 60 × 30 cm

kagylóhéj árnyalt

Vastagság | Teherbírás | VIA+:

6 cm | | 

bazalt árnyalt

világos éjszürke sötét gyöngyszürke ekrü

CleanProtect 
ÚJSempre Grando VIA+:

9.274 Ft/m2*
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

bazalt árnyalt mokka árnyalt antracit / fehér árnyalt kagylóhéj árnyalt

SEMPRE MISTRO
6.305 Ft/m2*

A SEMPRE MISTRO rendszer a hagyományos 10 × 20, 20 × 20 és 30 × 20 cm-es térkövekbôl épül fel. Az erôs NEXUS távtartó elemek 
alkalmassá teszik a SEMPRE MISTRO térkövet – a kiselemes rendszer ellenére – nagyforgalmú felületek burkolására is.

méretek szettben: 10 × 20 cm | 20 × 20 cm | 30 × 20 cm

Vastagság | Teherbírás:

6 cm | 

szavanna árnyalt homoksárga árnyalt
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

VIA+ felületkezelésének köszönhetôen a VIETO MISTRO még prémium burkolataink 
közül is kiemelkedik. Enyhén hullámos éleivel, háromféle elegáns árnyalatával és 
nagyvonalú fugarendszerével minden felületnek patinás megjelenést kölcsönöz.  
A standard rakásképnek megfelelô vegyes elrendezés egyszerûvé teszi vele a munkát.

méret: 18,9 × 11,3 cm| 18,9 × 14,8 cm | 18,9 × 22,3 cm

Vastagság | Teherbírás | VIA+:VIETO MISTRO 6 cm | 

antracit / fehér árnyalt

8.146 Ft/m2*

| 

kagylóhéj árnyalt mokka árnyaltantracit / fehér árnyalt

Vieto Mistro  VIA+:

10.533 Ft/m2*

homoksárga árnyalt

CleanProtect 
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

Geometrikus mintázat, szürke árnyalatos szín, kifogástalan minôség. A BudaPart 
projekthez kifejlesztett, egyedi tervezésû BUDAPART térkövünk a Kopaszi-gáton 
épülô legújabb budapesti városrésznek és minden modern, minimalista felületnek 
elegáns, dinamikus megjelenést kölcsönöz.

méret: 26 × 29,5 × 8,5 × 34,3 cm

Vastagság | Teherbírás :BUDAPART 8 cm / 10 cm | 

középszürke

| 

sötét szürkeközép szürke

10 cm vastagságban:

13.428 Ft/m2*
8 cm vastagságban:

11.499 Ft/m2*

világos szürke 29,5

26
34,3

8,5

ÚJ
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

antracit kagylóhéj árnyalt antracit / fehér árnyalt

Exkluzivitás nagyban – fordítson kiemelt hangsúlyt az alkotásra! A GRANDO lapok a nagyvonalúságot kötik össze a hûvös 
eleganciával. Többféle elemmel, egyénileg választható felülettel és színnel a program végtelen számú variációt kínál. A GRANDO 
termékcsalád minden terméke elmozdulásmentességet biztosító NEXUS távtartó rendszerrel van ellátva.

méretek: 60 × 30 cm, 8 cm vastagságban | 60 × 60 cm, 8 cm vastagságban | 100 × 100 cm, 10 cm vastagságban

GRANDO Vastagság | Teherbírás | VIA+:

8 cm | 10 cm | 

60 x 20 cm, 60 × 30 cm, 
60 × 60 cm, 
8 cm vastagságban:

11.204 Ft/m2*

VIA+ gyöngyszórt 
60 × 30 cm, 60 × 60 cm, 
8 cm vastagságban:

13.715 Ft/m2*

100 × 100 cm,  
10 cm vastagságban:

17.936 Ft/m2*

VIA+ gyöngyszórt 100 × 100 cm,  
10 cm vastagságban:

20.124 Ft/m2*

világos gyöngyszürke sötét gyöngyszürke ekrü

CleanProtect 
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

VIA+ gyöngyszórt felület :
sötét gyöngyszürke, világos  
gyöngyszürke, ekrü 

1.973 Ft/db*

világos éjszürke kagylóhéj árnyalt

mokka árnyalt

sötét éjszürke 

antracit / fehér árnyalt

szavanna árnyalt

bazalt árnyalt 

homoksárga árnyalt

Hívogató terek a természet közepén, melyek stílusos kapcsolatot teremtenek az épület és a kert között. Teraszburkoló lapjaink 
funkcionalitásukkal és esztétikus formatervezésükkel az építészet és a lakáskultúra harmóniáját hozzák létre.

méret: 60 × 30 cm

Vastagság | Teherbírás | VIA+:

4,2 cm | | FOLIO FINO
világos éjszürke,  
sötét éjszürke:

1.321 Ft/db*

kagylóhéj árnyalt, mokka árnyalt, 
antracit / fehér árnyalt, 
homoksárga árnyalt, 
szavanna árnyalt, bazalt árnyalt:

1 524 Ft/db*

sötét gyöngyszürke

CleanProtect 

sötét gyöngyszürke világos gyöngyszürke ekrü

kagylóhéj árnyalt
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

Klasszikus és elegáns terasz burkolására a Gardeno termékcsaládunk 40 × 40 cm-es lapjait kínáljuk, 
melyet hálósan és kötésben is lerakhat.

méret: 40 × 40 cm

Vastagság | Teherbírás:

4,2 cm | 

szürke antracit / fehér árnyaltkagylóhéj árnyalt szavanna árnyalt

GARDENO
szürke:

773 Ft/db*
kagylóhéj árnyalt, antracit / fehér árnyalt, szavanna árnyalt, homoksárga árnyalt:

1.024 Ft/db*

kagylóhéj árnyalt

homoksárga árnyalt



Viastein Kft.

info@viastein.hu
www.viastein.hu

15Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtôl eltérhet. A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás elôtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

Természetes köveket idézô színek, összehangolt elemek, pontos és gazdaságos beépíthetô-
ség. A MATTONE TRES falazóblokk háromféle eleme sokrétû felhasználási lehetôséget rejt 
magában. Akár elválasztó falként, akár zajcsillapításra, növények beültetésére, vagy kerti 
tavakhoz használja – hasított felületû falazóblokkjaink minden külteret egyedivé alakítanak.

méret: 44 × 22 × 15 cm | 33 × 22 × 15 cm | 22 × 22 × 15 cm

MATTONE TRES VIA+

VIA+ roppantott elem:

7.535 Ft/fm*

antracit/fehér árnyalt mokka árnyalt

A Mattone Tres falazóblokkhoz színben tökéletesen illeszkedô fedlapelemek.

méretek: fedlap: 60 × 30 × 8 cm | sarokelem: 30 × 30 × 8 cm | végelem: 30 × 30 × 8 cm

MATTONE TRES FEDLAP VIA+

VIA+ roppantott elem, fedlap:

4.118 Ft/db

antracit/fehér árnyalt mokka árnyalt

Sarokelem: 

2.077 Ft/db
Végelem: 

2.077 Ft/db
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

A betonfolyóka a lehullott csapadékot, az ereszcsatornából 
folyó esôvizet és a hólevet is elvezeti a burkolatról. 
Legnagyobb elônye, hogy használatával a csapadék 
nem szivárog a burkolat alapjába, de szegélyként – stabil 
beépítéssel – a burkolatot is egyben tartja. A kopóréteggel 
és távtartóval ellátott, 8 cm-es kôvastagságú, egyenként 27 
kg-os elemek mostantól még praktikusabbak és idôtállóbbak.

méret: 40 × 40 × 8 cm

BETONFOLYÓKA
1.517 Ft/db*

mokka árnyalt antracit / fehér árnyalt

szürke

PALISZÁD SORSZEGÉLY
szürke:

1.024 Ft/db*
homoksárga árnyalt, mokka árnyalt:

1.259 Ft/db*

Ami a térköveknek a szegély, az a virágágyásnak a paliszád! 
Emellett a kerti lépcsôkhöz, járdákhoz, ösvényekhez, 
támfalakhoz is tökéletes! Nem hiányozhat egy kertbôl sem!

méret: 50 × 28 × 6 cm

mokka árnyalthomoksárga árnyalt

ÚJ
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

BLOKKLÉPCSÖ ÉLKÉPZÉSSEL

Nincs több szintkülönbség! Blokklépcsôink gyors, kényelmes és elegáns megoldást jelentenek a szintkülönbségek áthidalására! 
Ergonomikusak, kopóréteggel védett élkezelt felületük hosszú élettartamot biztosít, gazdag színválasztékukkal pedig bármilyen 
Viastein térkôvel kirakott felületnek tökéletes folytatásai.

méret: 100 × 40 × 15 cm

antracit / fehér árnyalt

szürke:

11.542 Ft/db*

antracit / fehér árnyalt, szavanna árnyalt,  
antracit, kagylóhéj árnyalt, mokka árnyalt:

16.897 Ft/db*

ÚJ
szürkemokka árnyaltkagylóhéj árnyaltszavanna árnyalt
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VIA + felületkezelési eljárással ellátott.

homoksárga árnyalt mokka árnyalt kagylóhéj árnyalt bazalt árnyalt szavanna árnyaltantracit / fehér árnyalt

KERTISZEGÉLY
1.377 Ft/db*

A szegélyeknek nagyon fontos szerepe van a burkolatépítés során, annak elmaradhatatlan részét képezik. Kerti szegélyünk színeit 
úgy alkottuk meg, hogy bármilyen burkolathoz könnyen illeszkedjen valamelyik árnyalata – ezzel elegáns lezárást, keretet adva a 
burkolat felületének.

méret: 100 × 20 × 5 cm

szürke barna

LUNETTO
barna:

987 Ft/db*
szürke:

854 Ft/db*

A LUNETTO a családi házak kertjének 
látványos eleme: sokszínûvé teszi a bele 
ültetett növényzettel, alakjából adódóan 
bármilyen íves vagy kör alakú falazat 
kialakítható belôle. 

méret: 30 × 25 × 20 cm
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19Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtôl eltérhet. A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás elôtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

VIA + felületkezelési eljárással ellátott.



*A katalógusban feltüntetett egységárak tartalmazzák az ÁFA-t. Telephelyünkön és kereskedô partnereinknél értendôek.

FONTOS:
Árnyalt színek: Ahhoz, hogy az árnyalt színeinkkel a burkolandó felületen kiegyensúlyozott színképet kapjunk, lerakásnál javasoljuk egyszerre 
több (minimum 2) raklap megbontásával felhasználni termékeinket. Éppen ezért az árnyalt színû térköveink gépi fektetését nem ajánljuk! 
Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtôl eltérhet.  
A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás elôtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben, vagy 
kérjen színmintát futárszolgálatunk segítségével.
Mészkivirágzás: A beton természetes összetevôi miatt a termékek felületén jelentkezô szürkés-fehéres fátyolszerû réteg, mely pára hatására 
a betontermékek felületén idônként kicsapódik. Ez a folyamat gyártástechnológiai szempontból nem akadályozható meg, nem minôségi 
hiányosság. A felületrôl beavatkozás nélkül, természetes úton, használat során eltûnik.  
Bôvebb információ: http://www.viastein.hu/letoltes/altalanos-eladasi-es-szallitasi-feltetelek/

Központ, raktár és gyár

Viastein Kft.
4110 Biharkeresztes,
Ipari Park
E-mail: rendeles@viastein.hu 
Internet: www.viastein.hu 
Központi telefonszám: +36 54 425 999

Területi képviselôinkMagyarország Budapest  
és agglomerációja

 Csizmár András
 +36 70 423 4150 I csizmar.andras@viastein.hu

 Mészáros Róbert
 +36 70 423 4148 I meszaros.robert@viastein.hu

 Halász Vilmos
 +36 70 385 2063 I halasz.vilmos@viastein.hu

 Pál Péter 
Budapest - Pest megye - Projektek
Kereskedelmi vezetô 
+36 70 394 5048 I pal.peter@viastein.hu

Biharkeresztes Kökös


