
T É G L A K Ô

HOGYAN NYERI EL EGYEDÜLÁLLÓ SZÍNÉT
A TÉGLAKÔ?
Az elmúlt századok tégláinak színvilága
rendkívül változatos. A mészgazdag agyagból
készült tégla sárga, a vastartalmúból készült
piros, vagy rózsaszín. Számos kísérlet, hosszú
fejlesztômunka eredménye, hogy az Ön szá-
mára készülô téglaköveink színe mindenben
egyezik a régi mesterek munkáival. Ahogy a
régi mestereknél, úgy az általunk készített
téglakövek között sem talál két egyformát.

DE MIÉRT OLYAN FAKÓ, 
AMIKOR LERAKJÁK?
A tégalakô az antikoláskor
kemény küzdelmet él meg.
Karcolódása, töredezése köz-
ben finom por lepi el felszínét.
A frissen lerakott téglakô
ezért más színû, mint ahogy a
bemutatókon láthatja. A kész,
lerakott kôburkolat színét elô
kell hívni. Mint a régi fény-
képeket. Csak 3-4 kiadós
esô, vagy kitartó locsolás
után tûnik elô a vágyott
igazi élénk téglaszín.

AZ IDÔJÁRÁS
MEGTÉPÁZZA?
Dehogy!
A fagyot kineveti. 
20 éven át eltûr hide-
get, meleget, esôt,
havat, jeget.

MÁRIS KOPOTT... HOGY NÉZ KI EZ 20 ÉV MÚLVA?
Hát éppen ugyanígy!
A betonkövek felszínén kopóréteget szoktak elhelyezni.
Az Ön számára készült téglakônek nincs szüksége kopóré-
tegre, mert minden porcikája különlegesen kopásálló.

BONTOTT TÉGLA?
Dehogy. Vadonatúj...
Egy különleges eljárással varázsoljuk ilyen
patinássá. Minden darab egyedi – mégis
teljesen azonos méretû.

MIT ÉR A SÉRÜLT TÉGLAKÔ?
Sokkal többet, mint a hibátlan. Az anti-
kolt kövön semmilyen használat közbeni
sérülés nem észlelhetô. Van-e szebb a
patinás téglánál?

HOGYAN ÉRJÜK EL, HOGY AZ ÖN TÉGLAKÖVE ÉPP OLYAN LEGYEN MINT
A NAGYSZÜLEINK ÉLETÉBEN KÉSZÜLT BÉKEBELI TÉGLA?
Az elkészült téglakô 17 nap várakozás után az antikolóba kerül. Egy hatalmas, lassan, de kíméletlenül
forgó, 6 méter hosszú, 2 méter átmérôjû dobba. A téglakövek egymásnak csattannak. Koptatják,
dörzsölik egymás sarkait, éleit. Testükön karcolt sérülések keletkeznek. Mintha lovak patája csiszolta
volna ôket egykor, a múlt század hajnalán...

MILYEN AZ IDEÁLIS ANTIKOLÁS?
Antikolás közben a téglakônek össze kell karcolódnia. Az éleknek,
sarkoknak le kell pattogni, gömbölyödni. Fontos, hogy legalább
minden huszadik téglakô sarkán 1-3 cm-es letörés keletkezzen. E
csorbulások nélkül a beépített térkô néhány hónap után, amikor
a fugák feltelítôdnek homokkal, porral, elveszti antikolt jellegét.
Ha nincs kellô mennyiségû sarok letörve, reklamáljon!

A téglakô mérete: 24x12x5 cm. 1 m2 35 db téglakô. • Rakatképzés: 15 sor/rakat, 30 darab/sor, 450 drab/rakat. Egy rakat 12,96 m2, súlya 1,425 tonna.
Barabás Téglakô Kft. 8200 Veszprém, Tüzér utca 69. Telefon: 06 (88) 578-280

KARCOS A FELSZÍNE?
Komoly figyelmet fordítunk
arra, hogy a téglakô felszíne
a békebeli téglákra jellemzô
változatosságot mutasson.
A patinás kinézetet a legmo-
dernebb technika igénybe-
vételével biztosítjuk.



TÉGLAKÔ

Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, 

csak épp fagyálló és kopásálló.

20 éven át mindent kibír.

A fagyot kineveti. Fittyet hány a terhelésnek.  

A tisztítószerek meg sem kottyannak neki.

Rakhatja így is, úgy is... 

Rakhatja halszálkakötésben, parkettakötésben, futósorosban, egyedi mintában, 

élére és lapjával. Rakhatja felhajtóra, parkolóba, udvarba, vagy kerti útnak. 

Rakhatja kerti építménynek, falburkolatnak, oszlopoknak, faldíszítésnek, kerítésnek.

Rakhatja konyhába, nappaliba, elôszobába, teraszra, erkélyre.

Összhangot teremt otthona és kertje, udvara között.

A kezéhez simul. A szívét melengeti.
Jól esik a szemének.

Patinája van. Réginek és újnak egyaránt jó barátja.

Épp olyan, mint amire mindig is vágyott...

Igen, a vendégeim irigykedve nézik.  A családom élvezi. 

A kutyám imádja. Egész nap ezen hever.

Ez itt az én világom. Büszke vagyok rá.

Új gyártási eljárás. Új árképzés.

Új magyar termék Magyarországon.

Vége annak a világnak, 

amikor egy ilyen különleges antikolt kôért

akár 8000 forintot kellett fizetnie négyzetméterenként!

Vegye meg 
a harmadáért!


