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KÖSZÖNTŐ
Galló Ferenc
ügyvezető igazgató

A funkcionalitás az esztétikával és a felületi minőséggel
ötvözve páratlan erősséget ad ennek az anyagnak.
Katalógusunk innovatív és értékes megoldásokat kínál az Ön
által elképzelt világ megvalósításához, fejlesztéssel építünk
a hagyományokra!

SW Umwelttechnik

Az ellenállóképesség és a beton univerzális felhasználhatósága
és végtelen formai változatossága már évszázadok óta alapja
a közterületi és a lakossági építkezéseknek.

Az SW Umwelttechnik Csoport 1910 óta töretlenül áll a
beton szolgálatában és egy családi vállalkozás beton iránti
szenvedélye indította el a kezdetekkor. A több generáción
át jelenlévő, hagyományokra támaszkodó szakértelemnek
köszönhetjük folyamatosan fejlődő termékeinket.
A tradicionális értékek megtartása mellett termékpalettánk
bővítése legalább akkora kihívás, mint a minőség és magas
színvonalú szolgáltatás biztosítása. Örömünkre szolgál, ha
lelkesedését és kreativitását megosztja velünk.
Engedje, hogy a katalógusunkban megjelenő lerakási
minták inspirálják és látogasson el honlapunkra is, ahol
termékeinkről még több fotóval találkozhat.
Jó szórakozást kívánunk katalógusunk megismeréséhez,
a tervezéshez és a kiválasztáshoz.
SWalk
A tér életre kel
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SWALK térkő: tartósság egy szilárd részletben!
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SW Umwelttechnik Magyarország
Majosháza, Alsózsolca, Bodrogkeresztúr.

SW Umwelttechnik

Alsózsolca életében fontos szerepet tölt be a betonelemgyártás.
Nagy múltra tekint vissza ez az iparág a régió történetében.
A környező települések családjainak generációk óta
biztosít megélhetést, és ez napjainkban sincsen másképp.
Legutóbbi gigaberuházásunk keretein belül sikerült csaknem
teljes mértékben automatizálnunk a technológiának helyt adó
gyártócsarnokunkat. A projekt nem kizárólag a gyártóhely
létrehozására, de a termékek előállításához szükséges
ismeretek megszerzésére, továbbfejlesztésére, kutatások
lefolytatására, technológiák, prototípusok kidolgozására is
lehetőséget kínált.
A fejlesztés és bővítés az Észak-magyarországi régióban
így még több családnak nyújt anyagi biztonságot, közvetlenül
vállalatunkon belül és a kapcsolódó gazdasági társulásokon
keresztül.
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ÚTTÖRŐK
A TÉRKŐGYÁRTÁSBAN
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TECHNOLÓGIA.

VILÁGÍTÓ TÉRKÖVEK

D E S I G N .

Vadonatúj fejlesztésünk változatos módon elégíti ki
az igényeket. Bármely típusú térkövünk rendelhető
installációs belső üreg kialakítással. Ezeket az elemeket
elektronikai komponensekkel egészítjük ki, így fokozva
a design és funkció élményét.
A gyártás során kialakított elemeket nem kell utólag fúrni
vagy vágni, pontosabbak, mint elődeik és gyorsabb munkát
biztosítanak. Ez egy energia- és felhasználóbarát megoldás.

SW Umwelttechnik

A gyártás során
kialakított elemeket nem kell
utólag fúrni vagy vágni,
pontosabbak, mint elődeik
és gyorsabb munkát biztosítanak.
Ez egy energia- és felhasználóbarát
megoldás.

A SWalk intelligens térkövei túlmutatnak
a napi felhasználási funkciókon, hiszen a praktikumot
és az esztétikumot elegyítik magukban.

Felhasználási lehetőségek:
• Irányjelölés
• Dekoráció
• Programozható, vezérelhető,
így fényművészek és reklámozók részére is hasznos
• Burkolatokban elhelyezett egyéb elemek,
szökőkutak, párakapuk, érzékelők
• Egyéb megoldások a felhasználók fantáziájára bízva

Katalógusunk 40–41. oldala

Hernádkő

Ha valami egészen egyszerűre vágysz,
érdemes elgondolkodnod ezen
a térkövön. Sima és nagy felület,
amely könnyedén egységesíti a teret,
mégis megtartva annak egyéniségét
és stílusjegyeit.
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INNOVÁCIÓ.
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KLASSZIKUS TERMÉKCSALÁD
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Klasszikus és rendezett megjelenés,
amelyhez a játékos hullámok és ívek
életvidám hangulatot párosítanak.
Az elrendezési lehetőségek végtelen
variációjának köszönhetően bármilyen
környezetben kellően érvényesül.

KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
SALGÓKŐ

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

22

11

6

8,75

1190

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Szürke

Átvételi hely
SALGÓKŐ

Bodrogkisfalud

Őszilomb

Fekete

Zöld

Barna

Piros

Sárga
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Megnevezés

SW Umwelttechnik
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Salgókő
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Egy igazán különleges burkolókövezet.
Formai kialakítása lehetővé teszi
az extrém teherbírást. Szélsőséges
körülmények és kihívások mellett is
évtizedeken át ellátja feladatát. Ipari
felhasználásra, autóparkolókba ajánljuk,
azonban kertekben és udvarokon is
kiválóan megállja a helyét.

KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Színválaszték: Alsózsolca

Megnevezés

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

FÜZÉRKŐ 6 (1)

20

16

6

8,57

1130

FÜZÉRKŐ 8 (3)

20

16

8

8,32

1470

[cm]

Átvételi hely
FÜZÉRKŐ 6 (1)

Bodrogkisfalud

FÜZÉRKŐ 8 (3)

Alsózsolca

[cm]

[m2]

[kg]

Barna

Piros

Sárga

Szürke

www.sw-umwelttechnik.hu

[cm]
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Füzérkő
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Minimalista megjelenés, mely könnyen
alkalmazható a modern trendekkel.
Letisztult megjelenése által könnyedén
belesimul környezetébe. Elegáns és
modern. Egyszerűségének köszönhetően
könnyedén variálható a lerakása.

KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Színválaszték: Alsózsolca

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

SOLYMOSKŐ 4 (2)

20

10

4

17,15

1520

SOLYMOSKŐ 6 (3)

20

10

6

11,79

1570

SOLYMOSKŐ 8 (4)

20

10

8

8,58

1530

[cm]

[cm]

Átvételi hely
SOLYMOSKŐ 4 (2)

Alsózsolca

SOLYMOSKŐ 6 (3)

Alsózsolca

SOLYMOSKŐ 8 (4)

Alsózsolca

[cm]

[m2]

[kg]

Barna

Piros

Sárga

Antracit

Fehér

Szürke
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Megnevezés
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Solymoskő
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A kombinációk nagymestere.
Méretének és formájának köszönhetően
könnyen párosítható nála nagyobb
térkövekkel. A variációkkal érdekes
és izgalmas hatást érhetünk el, ami
garantálja, hogy a felületet sosem unjuk meg.
Vele elengedheted a fantáziád, legyen szó
színekről vagy a lerakás mikéntjéről.

KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Színválaszték: Alsózsolca

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

DOBOGÓKŐ 6 (2)

20

20

6

10,75

1450

DOBOGÓKŐ 4 (3)

20

20

4

16,72

1500

[cm]

[cm]

Átvételi hely
DOBOGÓKŐ 6 (2)

Alsózsolca

DOBOGÓKŐ 4 (3)

Alsózsolca

[cm]

[m2]

[kg]

Barna

Piros

Sárga

Szürke
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Megnevezés
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Dobogókő
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Hiszünk benne, hogy a legegyszerűbb térköveinkből is
meglepő és friss megoldások, terek születhetnek.
Egy példa arra, hogy az SW inspiráló térköveivel
a képzelet tölti ki a teret.

SW Umwelttechnik

Egyáltalán nem ritka, hogy szürke
kőborítást találunk az autóutak aszfaltja mellett,
árkok medrében vagy akár játszótereinken.
Gondolhatnánk, hogy mindez lehangolóan egysíkúvá teszi
tereinket. Pedig ez nem szükségképpen van így!
A jól kiválasztott és precízen lerakott kő követi a tér, az út,
a park ívét, kiemeli az épített táj szépségét, dinamikussá teszi
és akár új funkcióval is bővítheti azt.

www.sw-umwelttechnik.hu
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INSPIRÁLUNK

Katalógusunk 32–33. oldala

Ezek a kövek azokhoz szólnak,
akik változatosságra és némi
szabálytalanságra vágynak.
Az elrendezésnek csak a képzelet
szab határt, hisz minden adott ahhoz,
hogy megvalósítsd azt,
amit előtted még soha senki.

www.sw-umwelttechnik.hu

Maroskő

A hatszögek misztériuma és tökéletes
illeszkedése, variálhatósága és
játékossága bármely kertet vagy
kocsibeállót, sziklakertet meghódít.
Külön élvezet a szemnek, hiszen az egyik
legősibb természetes alakzatról van szó.

KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

SW Umwelttechnik
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Azért, hogy megkönnyítsük a lerakási
munkálatokat, elérhetőek a kezdőkövek.
Így kevesebb munkával pontosabb
eredményt érhet el.

Műszaki paraméterek
Megnevezés
HATKŐ

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

20

20

6

8,33

1170

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Szürke

Átvételi hely
HATKŐ

Bodrogkisfalud

Őszilomb

Fekete

Zöld

Barna

Piros

Sárga

www.sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik
www.sw-umwelttechnik.hu

Hatkő
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Modern megjelenés, egyszerű
és pontos illeszkedés, izgalmas mintázat.
Az extremitásig is merészkedő forma
elevenséget sugároz, és könnyed
megjelenést kölcsönöz a környezetének.
Némi kreativitással könnyen kihozhatjuk
belőle a maximumot, cserébe évtizedekig
élmény lesz ránézni.

KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
FODORKŐ

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

17

19,5

6

8,42

1120

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Szürke

Átvételi hely
FODORKŐ

Bodrogkisfalud

Őszilomb

Fekete

Zöld

Barna

Piros

Sárga

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés

SW Umwelttechnik
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Fodorkő
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Ezek a kövek azokhoz szólnak, akik
változatosságra és némi szabálytalanságra
vágynak. Az elrendezésnek csak a képzelet
szab határt, hisz minden adott ahhoz,
hogy megvalósítsd azt, amit előtted
még soha senki.

KLASSZIKUS
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
INGÓKŐ 5

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

20

13,3

5

13,31

1510

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Antracit

Átvételi hely
INGÓKŐ 5

Alsózsolca

Bézs

Széna

Homok

Fehér

Kagyló

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés

SW Umwelttechnik
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Ingókő
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Nagyobb, egybefüggő felületeknek
sem kell unalmasan kinézniük.
Térköveinkkel könnyedén elérhető,
hogy kellemes ritmusa
és tagolása legyen a térnek.
Már egy egyszerű ötlet is
barátságossá varázsolja a látványt.

www.sw-umwelttechnik.hu
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INSPIRÁLUNK

Katalógusunk 12–13. oldala

Klasszikus és rendezett megjelenés,
amelyhez a játékos hullámok és ívek
életvidám hangulatot párosítanak.
Az elrendezési lehetőségek végtelen
variációjának köszönhetően bármilyen
környezetben kellően érvényesül.

www.sw-umwelttechnik.hu

Salgókő
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PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD
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Ha eltérnél a megszokott elrendezéstől,
de még a színekben is törekszel
a legkülönlegesebb eredményre,
lehetőséged van a prémium skáláról
választani.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Színválaszték:
Műszaki paraméterek
Megnevezés
MAROSKŐ 6 (2)

MAROSKŐ 4

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

10

20

6

10,74

1450

20

20

6

20

30

6

10

20

4

20

20

4

20

30

4

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

17,19

Átvételi hely

[kg]

1540

MAROSKŐ 6 (2)

Alsózsolca

MAROSKŐ 4

Alsózsolca

Bézs

Agyag

Láva

Grafit

Széna

Pala

Antracit

Hamu

Homok

Kagyló

Rozsda

Dióhéj

Tufa

Ezüst

Holdeső

Fehér

Szürke

www.sw-umwelttechnik.hu
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Maroskő
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Egyszerű, de könnyen variálható
kialakításának köszönhetően tökéletes
választás a geometrikus mintázatok
szerelmeseinek és a könnyed, letisztult
elegancia pártolóinak is. A térkövek
elrendezését illetően szinte bármi
megvalósítható, egészen különleges
árnyalatokban is.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
BODROGKŐ

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

25

12,5

5

12,50

1460

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Barna

Átvételi hely
BODROGKŐ

Alsózsolca

Sárga

Vörös

Antracit

Bézs

Szürke

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés

SW Umwelttechnik
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Bodrogkő
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Letisztult modernitás, ami kellő
eleganciával és lazasággal ruházza fel
a kültereket.
Felületére öröm pillantani, hiszen
a betonnak minden jó tulajdonsága
tükröződik rajta, kezdve a tapintástól
egészen a mintázatig.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Színválaszték:

Megnevezés

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

11,69

1590

[cm]

[cm]

[cm]

ZSELICKŐ

33,13

16,47

6

ZSELICKŐ

33,13

33,13

6

ZSELICKŐ

49,8

33,13

6

[m2]

[kg]

Agyag

Antracit

Bézs

Grafit

Láva

Rozsda

Széna

Tufa

Zselickő kombi rakatkép:
33,13×16,47×6 cm: 6 db
33,13×33,13×6 cm: 3 db
49,8×33,13×6 cm: 2 db
Átvételi hely
ZSELICKŐ

Alsózsolca

Hamu

Homok

Kagyló

Dióhéj

www.sw-umwelttechnik.hu
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Zselickő
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Ez a kőtípus igazi lázadó, aki rendszert
visz a rendszertelenségbe is. Formájának
és színének köszönhetően természetesen
idomul környezetéhez, mégis
játékosságot csempészve
a látképbe.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
Megnevezés

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

ÍROTTKŐ

20

20

6

11,52

1560

ÍROTTKŐ

40

20

6

ÍROTTKŐ

40

40

6

ÍROTTKŐ

60

40

6

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Agyag

Antracit

Bézs

Grafit

Láva

Rozsda

Széna

Tufa

Írottkő kombi rakatkép:
60×40×6 cm: 2 db
40×40×6 cm: 2 db
40×20×6 cm: 1 db
20×20×6 cm: 2 db
Átvételi hely
ÍROTTKŐ

Alsózsolca

Hamu

Homok

Kagyló

Dióhéj

www.sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik
www.sw-umwelttechnik.hu

Írottkő
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Ha valami egészen egyszerűre vágysz,
érdemes elgondolkodnod ezen a térkövön.
Sima és nagy felület, amely könnyedén
egységesíti a teret, mégis megtartva
annak egyéniségét és stílusjegyeit.
Megbízható, csendes társ,
aki éppen annyira feltűnő,
amennyire kell.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
Megnevezés

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

HERNÁDKŐ

40

20

6

11,46

1560

HERNÁDKŐ

40

40

6

HERNÁDKŐ

60

40

6

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Agyag

Antracit

Bézs

Grafit

Láva

Rozsda

Széna

Tufa

Hernádkő kombi rakatkép:
60×40×6 cm: 2 db
40×40×6 cm: 2 db
40×20×6 cm: 2 db
Átvételi hely
HERNÁDKŐ

Alsózsolca

Hamu

Homok

Kagyló

Dióhéj
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Hernádkő
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Igazi formatervezési csúcsteljesítmény.
Öröm ránézni, hiszen olyan
csavart csempész a látványba,
amivel nem lehet betelni.
Igazán modern és izgalmas,
megunhatatlan élek és illesztések.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
ÍRISZKŐ

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

47,0–52,1

24,1–26,9

6

6,64

910

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Antracit

Átvételi hely
ÍRISZKŐ

Alsózsolca

Bézs

Fehér

Széna

Szürke

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés
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Íriszkő
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Az ArtDeco stílus megjelenése óta
hódít a halszálka elrendezés, mégis
újdonságként hat minden
egyes alkalommal, amikor meglátjuk.
A Jázminkő patinás, mégis könnyed
és finom kiegészítője a térnek.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
JÁZMINKŐ

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

25

5

6

8,8

1510

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Antracit

Átvételi hely
JÁZMINKŐ

Alsózsolca

Bézs

Fehér

Széna

Szürke

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés
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Jázminkő
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A térkő, amelyre tökéletesen igaz
a kevesebb több állítás.
Nem akar tolakodni, hivalkodni,
csak természetes valójában
kiegészítésként funkcionálni,
harmonizálni és gyönyörködtetni.
A különböző méretek egymással
kombinálhatók.

PRÉMIUM
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Színválaszték:

Megnevezés

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

SZILASKŐ 30

30

30

4

17,28

1550

SZILASKŐ 45

45

30

4

17,28

1560

SZILASKŐ 60

60

30

4

17,28

1560

[cm]

Átvételi hely
SZILASKŐ 30

Alsózsolca

SZILASKŐ 45

Alsózsolca

SZILASKŐ 60

Alsózsolca

[cm]

[m2]

[kg]

Agyag

Hamu

Homok

Láva

www.sw-umwelttechnik.hu

[cm]
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Szilaskő
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A beton ősidők óta az építkezések
és a tér formálásának meghatározó anyaga.
Összetevői természetesek, hiszen homokot,
zúzott kavicsot, cementet és vizet elegyít magában.
Nem jelent terhelést a környezet számára,
és később újrahasznosítható.
A beton térkövek esetében pedig
az illesztett lerakásnak köszönhető, hogy a csapadék
és egyéb vizek könnyedén lejutnak a talajba.
Így nem befolyásoljuk a víz körforgásának ciklikusságát.
Nekünk az SW Umwelttechniknél kiemelt
fontosságú tényező a fenntarthatóság,
a környezeti terhelés minimalizálása
és a tartósság.

www.sw-umwelttechnik.hu
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„ZÖLD TÉRKŐ”
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ANTIKOLT TERMÉKCSALÁD
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Ódon, romantikus megjelenésű térkő
típus. Koptatott felületei, patinás
megjelenése a legkellemesebb
sétálóutcák hangulatát idézik.
Szabálytalan élei nem nehezítik
a lerakást, azonban időtálló
és hagyományőrző megjelenést
kölcsönöz a térnek.

ANTIKOLT
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek
TOKAJKŐ

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

25

12,5

5

12,50

1350

[cm]

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Barna

Átvételi hely
TOKAJKŐ

Alsózsolca

Sárga

Vörös

Antracit

Bézs

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés
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Tokajkő
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Azoknak ajánljuk, akik vágynak a patinás
megjelenésre, szabálytalan élekre
és természetes színekre, mégis kerülnék
a klasszikus megoldásokat.

ANTIKOLT
TERMÉKCSALÁD

A lerakás módja teljesen rád van bízva,
hiszen a két hosszméretnek köszönhetően
akár együtt is alkalmazhatod őket.

Műszaki paraméterek

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

MÁDIKŐ

12

12

5

10,37

1160

MÁDIKŐ

12

12

7

7,20

1150

TÁLLYAKŐ

18

12

5

9,33

1050

TÁLLYAKŐ

18

12

7

7,78

1225

[cm]

[cm]

Átvételi hely
MÁDIKŐ

Bodrogkisfalud

TÁLLYAKŐ

Bodrogkisfalud

[cm]

[m2]

[kg]

Barna

Vörös

Szürke

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés
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Mádikő, Tállyakő
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Mediterrán kisugárzás, koptatott élek.
Minden, ami megidézi az olasz kis utcák
meleg és bájos hangulatát. Nagy téren is
látványosan alkalmazható. Kombináld
a színeket, az elrendezést, és hozz létre
valami megismételhetetlent.

ANTIKOLT
TERMÉKCSALÁD

Műszaki paraméterek

Színválaszték:

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

TARCALKŐ

24

12

7

8,64

1370

SZERENCSKŐ

24

24

7

8,64

1370

[cm]

[cm]

Átvételi hely
TARCALKŐ

Bodrogkisfalud

SZERENCSKŐ

Bodrogkisfalud

[cm]

[m2]

[kg]

Barna

Vörös

Szürke

www.sw-umwelttechnik.hu

Megnevezés

SW Umwelttechnik
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Tarcalkő, Szerencskő
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INSPIRÁLUNK

SW Umwelttechnik

Letisztult, egységes, jól áttekinthető terek.
Időtálló design és kivitelezés.

www.sw-umwelttechnik.hu

Térköveink felhasználhatóságának
szinte csak a fantázia szab határt.

SW Umwelttechnik

Ki mondta, hogy a térkőelemek
csak vízszintes felületek létrehozására valók?
Elég egy pillantást vetni a képre, hogy lássuk,
milyen sokoldalúan használhatók.

Katalógusunk 18–19. oldala

A kombinációk nagymestere.
Méretének és formájának köszönhetően
könnyen párosítható nála nagyobb
térkövekkel. A variációkkal érdekes
és izgalmas hatást érhetünk el, ami
garantálja, hogy a felületet sosem
unjuk meg. Vele elengedheted a fantáziád,
legyen szó színekről vagy
a lerakás mikéntjéről.

www.sw-umwelttechnik.hu

Dobogókő
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Lépcsők, ágyások, teraszok
elválasztásához kialakított kőlapok,
amik könnyen alkalmazkodnak
megjelenésükben a burkolathoz használt
térkövekhez.

KERTÉPÍTÉS
TERMÉKCSALÁD

Színválaszték:
Műszaki paraméterek
Megnevezés

Hossz

Szélesség

Magasság

m2/raklap

kg/raklap

100

5

20

64

1410

[cm]

KERTI SZEGÉLY (2)

[cm]

[cm]

[m2]

[kg]

Bézs

Agyag

Láva

Grafit

Széna

Pala

Antracit

Hamu

Homok

Kagyló

Rozsda

Dióhéj

Tufa

Ezüst

Holdeső

Fehér

Barna

Piros

Sárga

Szürke

Átvételi hely
KERTI SZEGÉLY (2)

Alsózsolca
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Kerti szegély

Kiegészítő elemek
a teljes képhez
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A SWalk termékpalettáján
nemcsak a legmegfelelőbb
térköveket kínáljuk, hanem
kertjéhez és választott térkövéhez
leginkább igazodni tudó
kiegészítő kerti elemeket is.
Legyen szó szegélyekről,
lezáró szegélyekről, vagy akár
rézsüburkoló elemekről.
Nálunk biztosan megtalálja,
amire szüksége van ahhoz,
hogy a tér életre keljen.
www.sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik
www.sw-umwelttechnik.hu

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

Megnevezés

Hossz
[cm]

Szélesség
[cm]

Magasság
[cm]

m2/raklap
[m2]

kg/raklap
[kg]

GYEPHÉZAGOS RÁCS

40

40

10

9,60

1320

RÉZSŰBURKOLÓ ELEM

40

40

10

5,76

1224

Hossz
[cm]

Szélesség
[cm]

Magasság
[cm]

m2/raklap
[m2]

kg/raklap
[kg]

BURKOLÓELEM

20

40

6

9,60

1152

BURKOLÓELEM

40

40

6

9,60

1320

BURKOLÓELEM

20

40

10

5,76

1152

BURKOLÓELEM

40

40

10

5,76

1124

BURKOLÓELEM

40

60

10

5,76

1200

Hossz
[cm]

Szélesség
[cm]

Magasság
[cm]

fm/raklap

kg/raklap
[kg]

24,0

1104

Átvételi hely
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Műszaki paraméterek

Bodrogkisfalud

Műszaki paraméterek
Megnevezés

Műszaki paraméterek
Megnevezés
LEZÁRÓ SZEGÉLY

100

12

20

KIEMELT SZEGÉLY

25

15

50

16,0

1408

„K“ SZEGÉLY

25

15

25

18,0

1224

SÜLLYESZTETT SZEGÉLY

15

40

20

19,2

1296

Átvételi hely

SW Umwelttechnik

Bodrogkisfalud

Bodrogkisfalud

Útépítés
A térkövek mellett számos olyan elemet
is forgalmazunk, amelyek további
lehetőségeket nyújtanak egy felület
leburkolására illetve lezárására.
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Átvételi hely
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Nyugalom.
Természet.
Fenntarthatóság.

Színeinkben is a földszínek
dominálnak...

Kevert színek a változatosság
kedvelőinek.

A letisztult, nyugodt hatás
érdekében válasszon homogén
színeinkből.

Ugyanazok a földszínek, dinamikus
montázsban.

A megnyugtató minimalizmus
kedvelőinek.
Fehér, szürke, antracit, bézs,
rozsda, tufa, hamu és agyag.
Ajánljuk erős színű épületek
mellé, bonyolultabb formákhoz,
nagyvonalú burkolatok
kialakításához.

Természet ihlette sokszínűség,
sugárzó energiával.
Homok, , grafit, ezüst, holdeső,
láva, kagyló, széna,
és pala.

Prémium színek:
kizárólag extravagáns
felhasználásra.
Feltűnő mintázatok korunk legújabb
hullámainak engedelmeskedve.
Ajánljuk bárhol, ahol a kő az úr.

www.sw-umwelttechnik.hu
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Színek
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Rétegrend
A tartós és fenntartható burkolat
érdekében bízzuk szakemberre
a kivitelezést.

SW Umwelttechnik

2015 óta dolgozunk a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” felhívás szellemében, hogy a nemzetközi
piacon is szélesíteni tudjuk felhasználóink körét termékeinkkel. Éppen ezen, bővülő sikerek érdekében automatizáltuk
gyártócsarnokunk berendezéseit.
Az SW Umwelttechnik beruházása kiterjed egy 3200 m2 területű betonblokkgyártó csarnokra és adagoló- és
keverőberendezés építésére, valamint egy világszínvonalú betonblokkgyártó technológiai sor létesítésére. Mindemellett
adagoló- és keverőberendezés beszerzésére, érlelőkamra kialakítására, csomagológépekre, közlekedő út építésére
kamionok számára és egy 16 000 m2-es szabadtéri tárterület kialakítására.

SW Umwelttechnik

Fejlesztési ismertető

www.sw-umwelttechnik.hu

A projekt keretein belül lehetőségünk volt a termékek előállításáról és fejlesztéséről széles ismeretanyagot szereznünk,
így kutatásokat és fejlesztéseket végezhettünk, valamint a tökéletes prototípus kidolgozására is módunk volt. Így hoztuk
létre a SWalk térkőgyártó divíziónkat, a meglévő iparági tapasztalataink és a modern fejlesztéseknek köszönhetően.

Kiválasztás

Beépítés

Az esztétikai szempontok mellett nem elhanyagolható
a funkcionális szempont, amit mindig át kell gondolni
vásárlás előtt, hogy térköveink a maxmimumot
nyújthassák használóiknak.

Minden esetben be kell tartani
a három legfontosabb lépést,
amihez kérje szakember segítségét.

Termékeinket betonból készítjük. Az anyagok természetéből adódóan – technológiailag nem elkerülhető módon –
esetenként szín- és szerkezetbéli eltérések alakulhatnak ki.
A termékek színét a természetes hőingadozás befolyásolhatja, így különbségek alakulhatnak ki. Nemcsak a különböző
gyártási idejű elemek esetében léphet fel különbség, hanem akár az egy időben gyártottaknál is. Ezért javasoljuk
térkövezés esetén több raklap kevert felhasználását. Az esetleges színeltérések nincsenek összefüggésben a termék
minőségével, használati értékét nem befolyásolják, inkább a burkolat természetes jellegét jelzik. Az eltérések az időjárás
és a mindennapi koptatóhatás eredményeként kiegyenlítődnek.
A térkövek felületén a beton lassú szilárdulása és az időjárás hatására ún. „kivirágzások” jelenhetnek meg, amelyek
technológiailag kivédhetetlenek. A használatnak, szennyeződésnek köszönhetően ezek idővel eltűnnek. A jelenség
átmeneti, így a termék műszaki jellemzőit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem tekinthető minőségi
hibának és reklamáció alapjának.
Annak érdekében, hogy megelőzze a kivirágzásokat, az ágyazati és fugázó anyagok minőségét és vízben oldódó
anyagmentességét ellenőrizni kell. A megfelelő lejtések és vízelvezetés szabályait be kell tartani.
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Minőség
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Karbantartási útmutató

Termékeinket az MSZ EN 1338:2003 harmonizált európai termékszabvány követelményeinek megfelelő minőségben
gyártjuk. A törvényben előírt garanciát vállaljuk, és szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét.

A használat során különböző környezeti és időjárási hatások érhetik a térkövek felületét (eső, jégeső, hó,
szerves hulladék stb.). Ezeket a jelentkezés gyakoriságától függően szükséges eltávolítani vagy letisztítani a felületről.
Ha az elkészült felületet folyamatos nedvesség, csapóeső vagy felszíni vízfolyás éri, nagymértékű elszíneződést okozhat.
A tisztításra olyan eszköz és vegyszer használható, ami a beton alkotóival nem lép reakcióba. A különféle térkövekre kefék,
nagynyomású mosók alkalmazhatóak, azonban a fugázó anyag kimosódhat. Ezt pótolni szükséges.
Amennyiben a felületen rendszeresen tömény olvasztósót alkalmaz, a burkolat időjárás állóságát nem tudjuk garantálni.

A termékszabvány többek között tartalmazza a megrendelt méreteltérésekre vonatkozó előírásokat:
– szélesség, hosszúság +/- 2 mm
– vastagság +/- 3 mm
A mérettartományon belüli eltérés reklamáció alapját nem képezheti. Az esetleges vastagsági eltérés a megfelelő
ágyazattal és bevibrálással kiegyenlíthető. A mindenkori kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár az előírások
szerint megengedett. Az árut a Vevőnek, vagy annak megbízottjának mennyiség és minőség ellenőrzésével kell átvenni.
A minőségileg kifogásolt terméket nem szabad beépíteni. Reklamációt legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül
a Gyártóval írásban kell közölni. A Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságára
visszavezethető kifogásokat tudja érdemben korrigálni, orvosolni. Reklamációt csak az SW Umwelttechnik Magyarország
Kft. által gyártott termékek után, és kiállított számla ellenében tudunk kivizsgálni. A cseregaranciát csak a be nem épített
termékekre lehet érvényesíteni, ha azt a Gyártó jogosult képviselője előzetesen írásban engedélyezte. A korábbiak alapján
a felszedés és újrarakás költségeit nem vállaljuk. A térkő bekerülési költsége és annak beépítései díja: 1/3 – 2/3 arány.
A térkő kiválasztása és kivitelezése előtt javasolt előzetes kalkulációt végezni. Az anyagárak és munkadíjak ismeretében
szinte minden esetben érvényesül, hogy a beépítési költség akár kétszerese is lehet a termék árának. Ezek ismeretében
érdemes a szívünkhöz közelebb álló térkövet választani, hiszen a beruházási költség egy kisebb hányadát képezi.

A katalógusban a termékek színe nyomdatechnikai okok miatt a valódi színtől eltérhetnek. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Térkő bekerülési költsége és annak beépítési díja:

A térkő kiválasztása és kivitelezése előtt érdemes előzetes
kalkulációt végezni. Az anyag- és munkadíj árak ismeretében
jó közelítéssel kijelenthető az, hogy a beépítési költség akár
három-négyszerese is lehet a termék árának, így valóban
érdemes a szívünkhöz közel álló térkő mellett dönteni, hiszen
ez a beruházási költség egy kisebb hányadát képezi.

A katalógusban a termékek színe nyomdatechnikai okok miatt a valódi színtől eltérhetnek. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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Az ön márkakereskedője:
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SW Umwelttechnik Magyarország Kft.
2239 Majosháza, Tóközi utca 10.
Tel. +36 24 620-472
swalk@sw-umwelttechnik.hu
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