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Ahogy jön a tavasz a természet életre kel. Ilyenkor mi 
emberek is szívesebben vagyunk kinn a szabadban és 
szépítgetjük környezetünket. Bizonyára már Önt is évek 
óta foglalkoztatja, hogyan tehetné még szebbé kertjét, 
otthonát. 

Milyen termékeket válasszon ahhoz, hogy háza és kertje 
színvilága harmonizáljon, s hogy megtalálja környezetében 
az egyik legfontosabb dolgot, amit a természet nyújthat: 
a nyugalmat. Ehhez kívánunk segítséget adni természetbe 
illõ Leier mosottbeton termékeinkkel.
Kert a lelke mindennek!  

Termékeink gazdag forma- és színválasztéka segít 
Önnek kertje igényes kialakításában, lehetõséget nyújt 
elképzelései maradéktalan megvalósításához.

Mosott felületû betontermékeink 
garantáltan fagyállók és idõállók. 
Felületüket természetes anyagok 
borítják: folyami kavics, mészkõ, 
melyek színeit a természet alakította 
ki az évezredek során. 

Az elegáns és praktikus mosott felületû betonlapok 
alkalmazásával teraszt, kerti utat, grillezõ helyet, 
kerti autóbejárót, verandát készíthet, melyek tágabb 
lakókörnyezete díszévé válnak.

A méretre készített egyenes vagy íves 
lépcsõk, kerítések egyedi, esztétikus meg-
oldásokat tesznek lehetõvé.

A virágtartók (kehely, csésze, hatszög és 
ládák) felhasználhatók balkonok, verandák, 
leválasztására és biztonságot nyújtó körül-
határolására, valamint kedvenc virágai, 
növényei színpompájának kiemelésére.

  Színpaletta:

- vörös márványzúzalék
- dolomit
- fekete kõzúzalék
- gyöngykavics
- fehér márványzúzalék
- fekete-fehér-vörös zúzalék
  különbözõ arányú keveréke
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