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AQUINCUM ANTIK
 homok színben



Cégünk filozófiája három egyszerű elven 
alapszik: minőség, minőség, minőség.

Minden termékünk alapjául a kavics- és 
homokbányászatban szerzett több mint 50 éves 
tapasztalatunk szolgál. A beton nagyszerű 
alapanyag, már a rómaiak is ismerték 
és előszeretettel alkalmazták. Ellenálló, tartós, 
időtlenül szép, könnyedén formálható és teljesen 
természetes. Homokból, kavicsból, tört 
kavicsból, cementből és vízből készül. 
Térkővé formálva természetes vas-oxid festékkel 
színezzük, és márvány, gránit, illetve bazalt 
őrleményekkel szépítjük felületét.

Már az alapanyagok kiválasztásánál gondosan 
ügyelünk a beton alkotóelemeire, melyekből 
termékeink készülnek. Saját előállítású 
mosott kavics és tört homok adagolásával 
sokkal nagyobb nyomószilárdságot tudunk 
elérni. Térköveink hosszú élettartamuk alatt 
mindvégig megőrzik tömör, finom felületüket.

A minőség megőrzése érdekében cégünk 
a legmodernebb gyártási technológiát 
és az első osztályú magyar alapanyagokat ötvözi 
egymással. Büszkék vagyunk rá, hogy az elsők 
között érdemeltük ki a közismerten szigorú 
MSZ EN ISO 9001 minősítést, az 1999 novembere 
óta eltelt időszakban pedig még tovább léptünk. 
Üzletágunkban a hazai vállalatok közül elsőként 
vezettük be az ISO 14001 szabványnak megfelelő 
környezetközpontú irányítási rendszert. 

Miközben a jövőnket építjük, innovatív 
élettereinket igyekszünk összhangba hozni 
a természettel, hogy a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyomot hagyjuk magunk után.

A SIKER ALAPKÖVE



AQUINCUM BLOKK
ANTIK
homok színben

Blokk:
Szegély:

Méret:
1. Blokk 15x20x40 cm
2. Szegély nagytégla 21x28x7 cm

1. 2.
310 Ft/db
1090 Ft/db



AQUINCUM
ANTIK
homok színben

Méretváltozatok:
1. Kocka 14x14 cm
2. Tégla 14x21 cm
3. Nagytégla 21x28 cm
Kővastagság: 7 cm

1. 2. 3.

5290 Ft/m2

7 CM
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FILCOTEN self 
100-as folyóka + acélrács: 

VÍZELVEZETŐ
RENDSZEREK

– Self

KK FUGA 
HOMOK

4995 Ft/db

Fugázó homok:
25 kg

950 Ft/zsák
  38 Ft/kg

A tökéletes felület kialakításához a KK Fuga homokot ajánljuk. 



A kiadványban szereplő árak 
2017. június 15-től szeptember 15-ig érvényesek.

A feltüntetett egységárak az áfát 
tartalmazzák és a kereskedőpartnereink 
telephelyén érvényesek. Címre szállítás 
esetén bruttó 28 000 Ft fuvardíjat 
számítunk fel.

Beépítés, illetve vásárlás előtt figyelmesen 
olvassa el az ÁSZF-et és beépítési, technikai út-
mutatónkat melyeket a weboldalunkról tölthet le!

A kiadványban bemutatott termékek színe 
nyomdatechnikai okok miatt a valódi színtől 
eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk!

Raklap árak (Ft/db)
Eladási ár:    3175 Ft 
Raklap használati díj:     635 Ft
Visszavételi ár a telephelyen 
90 napon belül:    2540 Ft
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