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SW Térkő - A tér életre kel
Cégünk, az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. az osztrák SW Umwelttechnik
AG leányvállalata, mely 1910-ben családi
vállalkozásként indult. Jelenleg Magyarországon, Ausztriában és Romániában vagyunk jelen, 9 telephellyel. Több, mint 50
éve gyártunk beton-, vasbeton- és feszített
betonelemeket. Vállalatunk a felhasznált
betonmennyiség alapján az ország legnagyobb betonelemgyártó cége. A több generáción átívelő, hagyományokra támaszkodó
szakértelemnek köszönhetjük termékeink
kiváló minőségét.
Az egyre növekvő fogyasztói igényekhez alkalmazkodva folyamatosan fejlesztéseket
végzünk. 2019-ben bővítettük portfólióinkat, és megalapítottuk az SW Térkő gyártó- és forgalmazó divíziónkat. Célunk, hogy
olyan impozáns és változatos megjelenésű
térköveket készítsünk, melyek időtállóságuk révén évtizedekig díszét képezik az otthonoknak.
Alsózsolcai beruházásunk során csaknem
teljes mértékben automatizáltuk a gyártási
technológiának helyt adó csarnokunkat. A
projekt nem csupán a termékeink létrehozásának érdekében vált valóra, hanem az
előállításához szükséges ismeretek megszerzésére, továbbfejlesztésére, kutatások
lefolytatására, technológiák és prototípusok kidolgozására is lehetőséget ad.
A beton ellenállóképessége és univerzális
felhasználhatósága révén már évszázadok

óta alapja a közterületi és a lakossági építkezéseknek. A tradicionális értékek megtartása, termékpalettánk folyamatos bővítése mellett kiemelten fontos számunkra a
tökéletes minőség és a magas színvonalú
szolgáltatás biztosítása.
Katalógusunk innovatív és látványos megoldásokat kínál az Ön által elképzelt világ
megtervezéséhez és megvalósításához.

SW Térkő – Innováció felsőfokon!
Az SW intelligens térköve túlmutat a napi
felhasználás területén, hiszen a praktikumot és az esztétikumot ötvözi. Vadonatúj
fejlesztésünk változatos módon elégíti ki a
vevői igényeket: bármely típusú térkövünk
rendelhető installációs belső üreg kialakítással. Ezeket az elemeket elektronikai
komponenssel egészítjük ki, így fokozva a
megjelenés élményét. A gyártás során kialakított térköveket nem kell utólag fúrni
vagy vágni, pontosabbak, mint elődeik, és
gyorsabb munkát biztosítanak. Ez egy energia- és felhasználóbarát megoldás.
Felhasználási lehetőségek:
• Irányjelölés
• Dekoráció
• Programozható, vezérelhető, így fényművészek és reklámozók részére is hasznos
• Burkolatokban egyéb elemek is elhelyezhetők, mint szökőkutak, párakapuk és érzékelők
• Egyéb megoldások a felhasználók fantáziájára bízva

ÍROTTKŐ
MEDITERRÁN ÉLETÉRZÉS

Mediterrán hangulatú kertekhez
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
20 x 20 x 6 cm

40 x 20 x 6 cm

40 x 40 x 6 cm 60 x 40 x 6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

A tervezés során kerestük a teljes összhangot a természettel…, és megtaláltuk.
A térkő rusztikus felületének és éleinek
köszönhetően tökéletes választás a mediterrán stílusú házakhoz, változatos méreteinek köszönhetően természetes kő
hatását kelti.
A termék a következő színekben
érhető el:

antracit

bézs

homok

dióhéj

grafit

holdeső

rozsda

tufa

hamu

agyag

láva

kagyló

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

széna

pala

2–3

ZSELICKŐ
MODERN ÉS TERMÉSZETES

Természetesen modern elegancia
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
33,13 x 16,47 x 6 cm

33,13 x 33,13 x 6 cm

49,8 x 33,13 x 6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Kisebb méretű burkolt terekhez megálmodott térkő, amely a természet iránti
rajongás és a modern megjelenés igényével született. Színvilágát a kőzetek
ihlették, sima felszíne pedig kifinomult
eleganciát tükröz.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

ezüst

antracit

bézs

homok

dióhéj

grafit

holdeső

rozsda

tufa

hamu

agyag

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

láva

kagyló

széna

pala

4–5

BODROGKŐ
A KÖNNYED ELEGANCIA

Elegáns geometria könnyedén
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
25 x 12,5 x 5 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Egyszerű alakjának köszönhetően többféle mintázattal egyszerűen lerakható,
ezért kitűnő választás a geometria rajongóinak és a könnyed elegancia pártolóinak egyaránt. A térkövek elrendezését illetően szinte bármi megvalósítható, akár
több árnyalatban is.
A termék a következő színekben
érhető el:

szürke

antracit

bézs

sárga

vörös

barna

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

6–7

HERNÁDKŐ
TERMÉSZET INSPIRÁLTA HARMÓNIA

Tökéletes harmónia a kertben
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
40 x 20 x 6 cm

40 x 40 x 6 cm

60 x 40 x 6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

A természetből merített inspiráció jelenik
meg a térburkolat sima és nagy felületein,
így könnyedén egységesíti a teret a kerttel. Megbízható és csendes társ, amely
éppen csak annyira feltűnő, amennyire
kell. Tökéletes kapcsolatot teremt a ház
és a kert növényei között.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

ezüst

antracit

bézs

homok

dióhéj

grafit

holdeső

rozsda

tufa

hamu

agyag

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

láva

kagyló

széna

8–9

pala

ÍRISZKŐ
A FORMA ÉS A SZÍN KREATIVITÁSA

Kreatív varázslat

Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
47,0 - 52,1 x 24,1- 26,9 x 6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Igazi formatervezési csúcsteljesítmény.
Mindig öröm ránézni, hiszen olyan látványt nyújt, amivel nem lehet betelni.
Megunhatatlan, ahogy a szabálytalan alakú térkő élei egy különös rendszerré állnak össze. Nagy terekbe ajánljuk.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

szürke

antracit

bézs

dióhéj

ezüst

holdeső

hamu

agyag

széna

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

10 – 11

SZILASKŐ
EGYSZERŰEN TÖKÉLETES

Természetes és kedves kerthez
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
30 x 30 x 4 cm

30 x 45 x 4 cm

30 x 60 x 4 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Közepes terhelhetőség

A térkő, amelyre tökéletesen igaz a kevesebb néha több állítás. Nem tolakszik, és
nem hivalkodik, természetes és egyszerű
megjelenésével fogva inkább kiegészítésként funkcionál. Arra viszont tökéletes.
A különböző méretek egymással kombinálhatók, nagyobb burkolt terekhez tökéletes választás.
A termék a következő színekben
érhető el:

ezüst

homok

dióhéj

holdeső

hamu

agyag

láva

kagyló

széna

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

12-13

JÁZMINKŐ
KÜLÖNLEGESEN IZGALMAS HATÁS

A tér finomra hangolva
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
25 x 5 x 6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Számos termékünk lerakható halszálka
elrendezésben, de ennek a térkőnek az
esetében ez a lerakási minta lenyűgözően
hat. Különleges megjelenést biztosít sakktábla vagy fonott minta esetén is, patinás
és kifinomult kiegészítője lehet a térnek.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

szürke

antracit

bézs

széna

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

14 – 15

TOKAJKŐ
AZ IGAZÁN PATINÁS MEGOLDÁS

Időtálló rusztikus hangulat
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
25 x 12,5 x 5 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Egyesült a korszerű és időtálló burkolat a
hagyományos kisméretű tégla arányaival.
A felhasználását is pont ebben a felfogásban ajánljuk, nemcsak térburkolásra,
hanem kerti pergolák és kerítések építéséhez is kitűnő választás.
A termék a következő színekben
érhető el:

szürke

antracit

bézs

vörös

sárga

barna

láva

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

16 – 17

DOBOGÓKŐ
A MINDIG KORREKT VÁLASZTÁS

Nagy terek, nagy játékosa
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
20 x 20 x 4-6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Önmagában használva feltűnés nélküli, a
legegyszerűbb formájú térkő. Éppen ennek köszönhetően könnyen párosítható
más méretű térkövekkel is, így használatával kifejezetten izgalmas hatású burkolat érhető el.
A termék a következő színekben
érhető el:

szürke

barna

fekete

piros

sárga

zöld

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

18 – 19

SOLYMOSKŐ
LETISZTULT MEGJELENÉS

Lenyűgöző modern udvarhoz
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
20 x 10 x 4-6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Letisztult megjelenése folytán könnyedén
belesimul környezetébe, de a különböző
színű kövek együttes használatával akár
lenyűgöző modern terek létrehozására is
alkalmas. Egyszerűségének köszönhetően lerakása jól variálható.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

szürke

antracit

barna

őszilomb

piros

zöld

sárga

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

20 – 21

MAROSKŐ
A SOKOLDALÚAN KREATÍV

Változatosan izgalmas kerthez
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
20 x 10 x 4-6 cm

20 x 20 x 4-6 cm

30 x 20 x 4-6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Ezek a kövek azokhoz szólnak, akik változatosságra és némi szabálytalanságra
vágynak. A lerakás során az elrendezésnek csak a képzelet szab határt. A természetes hatásútól a kifejezetten bohém
megjelenésig bármi megvalósítható.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

szürke

antracit

bézs

homok

dióhéj

grafit

holdeső

rozsda

tufa

hamu

agyag

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

láva

kagyló

széna

22 – 23

pala

HOLLÓKŐ
KÜLÖNLEGES TEREK MESTERE

Modern és klasszikus udvarhoz is
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
10 x 10 x 6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Önmagában felhasználva a macskakőhöz
hasonlóan különleges megjelenésű felületek létrehozására alkalmas. Méretének
és formájának köszönhetően könnyen
párosítható nagyobb térkövekkel, ezért
számtalan lerakási mintához felhasználható.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

szürke

antracit

bézs

grafit

rozsda

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

24 – 25

INGÓKŐ
PÁRATLAN REND ÉS ELEGANCIA

Rend és harmónia a kertben
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
13,3 x 20 x 5 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

A klasszikus alakú térkő nem mindennapi színárnyalatokkal társul. Az utánozhatatlan, természetből merített tónus úgy
varázsol változatosságot és egyediséget a
kertbe, hogy közben a formának köszönhetően a rendezettség megmarad.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

antracit

bézs

homok

kagyló

széna

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

26 – 27

SALGÓKŐ
AZ AUTÓSOK KEDVENCE

Klasszikus forma, autóbeállókhoz
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
22 x 12 x 6 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható
* Csúszásmentes felület
* Nagy terhelhetőség

Klasszikus megjelenésű térkő, amellyel
gazdaságosan teremthető rendezett burkolat a kertben. A hullámos forma és a
helyesen megválasztott fektetési mintázat képessé teszi kimagasló forgalmi terhelés felvételére, így kiválóan alkalmas
autóbeállók burkolására is.
A termék a következő színekben
érhető el:

szürke

barna

fekete

piros

sárga

zöld

őszilomb

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

28 – 29

HÁROMKŐ KERÍTÉS
A KERTEK SZERELMESEINEK

Harmonikus kerítésrendszer
Ajánljuk a kert szerelmeseinek!

Méretek:
47 x 27 x 5 cm

20 x 20 x 16 cm

40 x 20 x 16 cm

60 x 20 x 16 cm

* Tartós minőség
* Fagyálló
* Könnyen tisztítható

Az teljes összhang a ház körül csak akkor
valósul meg, ha a térkövezett felület megjelenésével harmonizál a kerítésrendszer,
a kerti pihenő, és a kültéri konyha építménye is. Minden általunk megalkotott
burkolathoz színében tökéletesen illeszkednek a Háromkő sorozat építőelemei.
A termék a következő színekben
érhető el:

fehér

szürke

antracit

bézs

homok

grafit

rozsda

tufa

hamu

agyag

láva

kagyló

széna

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk.
Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

pala

dióbarna

barna

sárga

30 – 31

A kiselemes beton térkő – amellett, hogy dekoratív
megjelenést nyújt – rendkívül tartós, és nem utolsó sorban gazdaságos burkolóanyag. A különböző
méretű, egyre változatosabb szín- és formavilágú
térkövek a nagy variációs lehetőségű lerakási minták által óriási szabadságot adnak a tervezőknek és
építőknek egyaránt, de a kreatív megvalósítás előtt
célszerű megismerni néhány alapvető szabályt.

A térkő kiválasztása – összhangban
a funkcióval és az épülettel
Első lépésként figyelembe kell venni, hogy a burkolatnak pontosan mi lesz a funkciója. Egészen más
terhelés éri a járda vagy a kertben felépített, kültéri
nappali betonköveit, mint az autófelhajtóét. Továbbá
érdemes szem előtt tartani, hogy a térkő megjelenése és az épület, amelyet kiszolgál, összhangban kell,
hogy legyen. Visszás hangulatot kelthet egy fehér
falú, hagyományos arculatú házhoz vezető járda egy
különleges formavilágú vagy rendkívül élénk színű
burkolattal. Hasonló a helyzet abban az esetben is,
ha egy erőteljes tömegarányú, letisztult vonalvezetésű minimalista épülethez túlzottan hagyományos
megjelenésű, fogazott térkő párosul. A stílus pedig
némileg kötelez.
Érdemes nyitott szemmel járni az utcán, keresni az
összhangot az épületek és burkolatok között. Fürkészni az apró finomságokat, amikor a burkolattal
kiegészül az épület, mert a térkövet bizony több évtizedre választjuk. Kínálatunkban éppúgy megtalálható a présház előtt, a diófa árnyékában megbúvó
teraszhoz, a belvárosi, évszázados épület zárt udvarához, a kávézó asztala alá vagy éppen a lenyűgöző
panorámával bíró, mediterrán házhoz tartozó térkő.
Csupán helyesen kell választani.

legyen, pontosan kivitelezett előkészítés is szükséges. Az anyagárak és munkadíjak 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.
Érdemes olyan kivitelezőket felkeresni, akik több
évre visszamenőleg rendelkeznek referenciával,
amit szívesen meg is mutatnak. Ebben sokszor épp
a kereskedők tudnak segíteni, hiszen az esetek nagy
részében a kivitelező szakemberek is ott vásárolják
az építkezéshez szükséges alapanyagot. Bár manapság is dolgoznak sokoldalú ismeretekkel rendelkező, kiváló építőipari szakemberek, a polihisztorok
kora a reneszánsszal úgy tűnik véget ért. Az ács, aki
elvégzi a fürdőszoba burkolását, miután végzett a
homlokzati hőszigeteléssel, nem biztos, hogy a legmegfelelőbb választás a térkő lerakására.

Térkő és a kert – a harmonikus kapcsolat
alapja a helyes választás
Nemcsak az épületek védelme szempontjából szükséges végiggondolni, hogy a növények milyen távolságra kerüljenek telepítésre a kertben. Néha a
növényektől tanácsos védeni a térkövet, néha pedig
fordítva. A burkolathoz közel ültetett fák vagy agresszívan terjedő növények, mint az amúgy nagyon
látványos bambuszfajok jelentős részének gyökerei,
szélsőséges esetben megbonthatják a térkövezett
területet, esetleg a magas csersav-tartalmú leveleik, kiválasztott gyantacseppjeik vagy terméseik
szennyezhetik a beton felületét. Érdemes tehát utánaolvasni a telepítendő növények növekedési erélyének, sajátosságainak.
Nyáron, napos fekvésben a térkő felforrósodhat,
és az így sugárzó hőt nem minden növény viseli el.
Gyakran látni a burkolat melletti sávban kipusztult
gyepet, megperzselt levelű díszcserjéket. Ha a kitettség miatt nincs lehetőség másra, ellenálló és
igénytelen sziklakerti évelők százaiból választhatunk, hogy a növények a térkő mellett mind színükben, mind az életkörülményeik tekintetében harmonikus egységet alkossanak.

Tudta, hogy a mai betonhoz hasonló keveréket már az időszámításunk kezdetén is alkalmaztak, melynek első írásos
emléke Vitruvius, római építész és szakíró nevéhez kötődik?

Lerakás – csak pontosan, módszeresen!
Bizony a térkövezés is az alapoknál kezdődik. Hiába
a burkolat megjelenése és az épület közti összhang,
ha a kivitelezés során nem kellő gondossággal készülnek el a földművek, hiányzik a víztelenítés, vagy
nem megfelelő a szegélyek megtámasztása és a
rétegrend kialakítása. Ahhoz, hogy a térkő időtálló

Tudta, hogy Hollandiában a tengertől elhódított területeken
azért is használtak térkövet, hogy a talaj mozgása miatt ne
repedezzen szét a szilárd útburkolat?
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