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A hullámtérkő a klasszikus térkövek egyike. A kedvelt formájú térkövet többféle színben gyártjuk, mely 
alkalmas nagyterhelésű járdák, gyalogos zónák, kertek kialakításánál.

HULLÁM TÉRKŐ

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Hullám 6 térkő 24 12 6 10,28 1440
Hullám 8 térkő 24 12 8 7,71 1390

Műszaki paraméterek

Színválaszték
SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS ZÖLD V. BARNA ANTRACIT
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A Parkett térkő ideális választás, gyalogos és személygépjármű forgalommal terhelt területek kialakí-
tására. Élénk, változatos színvilágával, ideális választás családi házak kertjének, gépkocsibeállójának, 
teraszának burkolására.

PARKETT TÉRKŐ

Megnevezés Hosszúság 
(cm) Szélesség (cm) Magasság 

(cm) m2/raklap kg/raklap

Parkett-Sétány térkő 20 10 4,3 13 1210
Parkett térkő 20 10 6 10,8 1360
Parkett térkő 20 10 7 8,8 1110
Parkett térkő 20 10 8 8,4 1554
Parkett térkő 20 10 10 6,16 1386

Műszaki paraméterek

Színválaszték
SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS ZÖLD V. BARNA ANTRACIT

ŐSZILOMB SÁRGA-BARNA CAPPUCCINO FJORD LAZAC
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bEHATon TÉRKŐ

A Behton térkő ideális választás nagy forgalmú területek burkolására, ahol fontos a terhelhetőség és a 
stabilitás. Alkalmas családi házak, és nagyforgalmú ipari területek, parkolók burkolására.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Behaton 6 térkő 20 16,5 6 10,28 1440
Behaton 8 térkő 20 16 8 7,71 1390
Behaton 10 térkő 20 16,5 10 5,82 1398

Műszaki paraméterek

Színválaszték
SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS ZÖLD V. BARNA ANTRACIT
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kaStella TÉRKŐ

A Kastella térkő, egy olyan több méretű kövekből álló termékünk, mellyel a régi macskakő burkolat 
egyedi hangulatát tudjuk megteremteni. Egyedivé varázsolhatjuk udvarunkat, illetve terek, közterületek 
burkolására is alkalmas.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság 
(cm) m2/raklap kg/raklap

Kastella térkő 7,9 6 6 8,5 1148
Kastella térkő 7,9 9 6 8,5 1148
Kastella térkő 8,15 9,5 6 8,5 1148
Kastella térkő 6,8 7,4 6 8,5 1148
Kastella térkő 7,4 8,15 6 8,5 1148

Műszaki paraméterek

Színválaszték
SZÜRKE FEHÉR ANTRACIT S. BARNA
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HISToRY TÉRKŐ

A régi burkolatok mintájára hoztuk létre, a matt felületű történelmi tipusú térköveket. Természetes 
megjelenést biztosítanak parkok, kertek, udvarok, bejáratok, sétányok kialakításához.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Historik térkő 14 14 6 11,11 1555
Historik térkő 21 14 6 10,29 1440
Historik térkő 14 14 8 7,53 1360
Historik térkő 21 14 8 7,53 1360

Műszaki paraméterek

Színválaszték

SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS ANTRACIT-VÖRÖS V. BARNA S. BARNA
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VEKToRIT TÉRKŐ

A Vektorit térkő egyedi kialakításának, és természetes színvilágának köszönhetően, alkalmas kerti utak, 
terek, teraszok burkolására.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Vektorit térkő 20 6,7 6,5 8,64 1240

Műszaki paraméterek

Színválaszték

SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS V. BARNA ANTRACIT
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ALgoRIT TÉRKŐ

Az Algorit térkövet gépkocsibeállók, kerti sétányok kialakításához ajánljuk.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Algorit térkő 19,9 9 6,5 8,64 1244

Műszaki paraméterek

Színválaszték

SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS V. BARNA ANTRACIT
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cIdLIT TÉRKŐ

A Cidlit térkő már első pillantásra is erőt, masszivitást sugall. Ideális választás nagy gépjárműforgalmú 
utak burkolására.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Cidlit térkő 28 14 8 8,8 1452

Műszaki paraméterek

Színválaszték

SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS V. BARNA ANTRACIT



KoMbI TÉRKŐ

A Kombi térkő a legnépszerűbb termékünk, változatos felhasználhatósága  miatt. A melírozott színezésű 
felületekkel, egyedivé varázsolhatjuk az otthonunkat.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Kombi térkő 20 10 6 9,72 1312
Kombi térkő 20 20 6 9,72 1312
Kombi térkő 20 30 6 9,72 1312

Műszaki paraméterek

Színválaszték
SZÜRKE HOMOK SZÍN PIROS ZÖLD V. BARNA ANTRACIT

10

ŐSZILOMB SÁRGA-BARNA CAPUCCINO FJORD LAZAC GLECCSER

VEZÚV
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VIA cASA TÉRKŐ

A Via casa térkő széles fugáinak köszönhetően, egyedi hatású felületek kialakítását teszi lehetővé.
Változatos méretvilágának köszönhetően, kiemelten alkalmas nagy felületek burkolására. 

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Via Casa térkő 11,5 11,5 8 8,5 1403
Via Casa térkő 20,5 14,5 8 8,5 1403
Via Casa térkő 23,5 11,5 8 8,5 1403
Via Casa térkő 26,5 14,5 8 8,5 1403
Via Casa térkő 29,5 17,5 8 8,5 1403
Via Casa térkő 32,5 17,5 8 8,5 1403

Műszaki paraméterek

Színválaszték
SZÜRKE SZAVANNA ANTRACIT
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gYEPRÁcSKŐ

Parkoló felületek kialakításához ajánljuk, ahol a terhelhetőség mellett fontos a zöld felületek megtartá-
sa.

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Kis rácskő* 40 40 7 9,6 1200
Nagy rácskő 60 40 8 10 1000
Nagy rácskő 60 40 10 9 1188
Nagy rácskő 60 40 12 6 912

Műszaki paraméterek

Színválaszték
SZÜRKE

A *-al jelölt terméket csak rendelésre gyártjuk.
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kertépítéSi elemek

Név Méret (cm) db/m2 kg/db dg/raklap
Növénytámfal 45x40x15 2,5 19 42
Támfalkő rusztikus 33,5x33,5x5x13 3 33 40
Kavicsos növénytámfal 45x40x15 2,5 19 42
Betonoszlop 240x10x10 – 33 45
Kerítés lábazat 245x30x5 – 84 16
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Járdalapok, kavicSoSlapok

Név Méret (cm) db/m2 kg/db dg/raklap
Járdalap 40x20x6 12,5 10 120
Járdalap 40x40x4 6,25 12 72
Járdalap /szürke, piros, barna, 
antracit, sárga/ 40x40x6 6,25 20 60

Járdalap 40x40x10 6,25 20 48
Mederlap 60x40x10 4 50 32
Kavicsos járdalap* 40x40x5 6,25 20 60
Kavicsos tipegő kör* átm. 30 – 15 90
Kavicsos tipegő kör* átm. 40 – 18 60
Kavicsos tipegő kör* átm. 50 – 26 40

A *-al jelölt termékeket csak rendelésre gyártjuk.
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JárdaSzegélykövek

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Járdaszegélykő 100 5 20 40 800
Járdaszegélykő 100 5 25 40 1140

Műszaki paraméterek

gerenda

Megnevezés Hosszúság (cm) Szélesség (cm) Magasság (cm) m2/raklap kg/raklap
Gerenda 100 20 12 36 1980

Műszaki paraméterek

100 cm20
 c

m

5 cm
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zSaluzóelemek

Név Méret (cm) db/m2 kg/db dg/raklap
Zsalukő 50x15x23 8,5 16 72
Zsalukő 50x20x23 8,5 18 60
Zsalukő 50x25x23 8,5 20 48
Zsalukő 50x30x23 8,5 23 36
Zsalukő 50x40x23 8,5 26 24
Pillérzsalu 25x25x23 4,5 15 80
Pillérzsalu 30x30x23 4,5 18 54
Béléstest 60/19 4 18 60

pincefalazóelemek

Név Méret (cm) db/m2 kg/db dg/raklap
Pincefalazó uni 30x38x23 11 25 40
Pincefalazó NF 50x25x23 8,5 22 48
Pincefalazó NF 30x38x23 11 28 40
Válaszfal 50x10x23 8,5 12 108
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folyókák, ÚtSzegélyelemek

Név Méret (cm) db/m2 kg/db
Folyóka 25x15x7 4 8
Folyóka 50x20x15 2 15
Folyóka 40x40x10 2,5 24
Folyóka 35x25x8 3 10
Útszegély (kiemelt szegély) 25x30x15 4 22
Kiemelt szegély 25x25x15 4 18
Süllyesztett szegély 40x20x10 2,5 15
Süllyesztett szegély 40x20x15 2,5 20
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1. A szerződés létrejötte A szerződés az ügyfél meg-
rendelésének az Alföldi Térkő ás Betonelemgyár Bt. (a 
továbbiakban Gyártó) általi visszaigazolásával, a vé-
telár kifizetésével, vagy a szállítás megkezdésével jön 
létre. 

2. Érvényesség Az „Eladási és szállítási feltételek” 
minden megkötött üzletre, szerződésre, és az azok-
kal összefüggő szállításokra vonatkoznak. Ettől eltér-
ni csak a Gyártó képviselőjének írásos nyilatkozatával 
lehet. A Vevő beszerzési feltételei nem érvényesek 
akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem mondott ellent. 

3. Árak, ajánlatok elszámolása A Gyártó mindenkori 
árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Amennyi-
ben az Alföldi Térkő és Betonelemgyár Bt. és a Vevő 
írásban megállapodik, úgy a telepi ártól eltérhetnek. 
Az alapanyagok, az energia, a szállítási költségek 
emelkedése esetén a Gyártó jogosult árkorrekcióra 
(10 napos bejelentési kötelezettség mellett), melyet 
a szállítás megkezdése előtt közöl a Vevővel A Gyártó 
ajánlati kötöttsége – ha a Gyártó ettől eltérően írás-
ban nem rendelkezik – 30 napra korlátozódik. A lista-
ár tartalmazza a felrakás költségeit is. Az elszámolás 
alapja az eladó által kiállított és a Vevő vagy megha-
talmazottja által aláírt szállítólevél. 

4. A megrendelés tartalma A Vevő írásos megrende-
lésének tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője 
alapján a megvásárolni kívánt áru – megnevezését, 
rövidítését; – a rendelt termék méretét; – színét (bur-
kolókő, kerti elemek esetében); – pontos mennyisé-
gét (db, m², fm, m³); – szállítási módját (saját, Gyártó 
általi); – kért szállítási időpontját; – az átvevő nevét, 
telefonszámát; – pontos szállítási címét. 

5. Szállítás, rakodás A termék szállításáról a Vevőnek 
kell gondoskodnia. A felrakást, illetve a gyártelep el-
hagyását követően a felelősség a Vevőt, illetve a fuva-
rozót terheli. A termék mennyiségéről és minőségé-
ről bármilyen minőségi kétség, aggály esetén – annak 
tisztázásáig – a termék nem építhető be. Amennyi-
ben a Gyártó felkérést kap a termék Vevőhöz történő 
kiszállítására, úgy a Vevő hozzájárul, hogy a Gyártó 
alvállalkozót is igénybe vehet. A Gyártó által szerve-
zett szállítások költsége jelentősen függ a) nem önra-
kodós fuvar esetében: a Vevőnek az érkezéstől szá-
mított 1 órán belül be kell fejezni a lerakodást, azon 
túl állásidő kerül leszámlázásra (melynek mértéke 
minden megkezdett fél óránként 3000 Ft + áfa) és/
vagy b) a nem megfelelő megközelíthetőségtől; c) az 

építkezés vagy a szállítási cím pontatlan megjelölésé-
től; d) a daruzási díjtól; e) az úthasználati díjtól vagy a 
súlykorlátozási többletkölségtől. A Vevőnek a pontos 
szállítási költségről a Gyártó képviselője vagy a cég 
telephelyein az értékesítési osztály tud felvilágosítást 
adni. 

6. Kifizetés A Gyártó a kiküldött számlával kapcsolatos 
mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhez-
vételétől számított 8 napon belül fogad el. Amennyi-
ben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy 
a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, 
nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A Gyártó 
jogosult a megkötött szerződéstől elállni, vagy a szál-
lításokat átmenetileg beszüntetni – az ennek követ-
keztében felmerülő mindenféle költségek átvállalása 
nélkül – ha a szerződéses jogviszony alatt a) a megál-
lapodás szerinti fizetési feltételeket a Vevő nem tartja 
be, vagy b) a Vevőt illetően olyan körülmények vál-
nak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképes-
ségét. A kifizetést a megegyezés szerinti időpontban 
kell teljesíteni, ellenkező esetben a mindenkori jegy-
banki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként, 
valamint minden ehhez kapcsolódó költséget (köve-
telésbehajtó cég munkadíja) külön felszámítunk. A fi-
zetések akkor minősülnek kiegyenlítettnek, amikor a 
Gyártó számláján a jóváírás megtörtént. Az esetleges 
felmerülő hiányosságok, minőségi reklamációk nem 
bírnak halasztó hatállyal.
 
7. A tulajdonjog fenntartása A leszállított áru köve-
teléseinek teljes kiegyenlítéséig (beleértve az egyéb 
költségeket is) a gyártó tulajdonában marad. Az egy 
adott építkezésre vonatkozó szállítások egy megren-
delésnek számítanak akkor is, ha több részletben let-
tek megrendelve, kiszállítva, leszámlázva. A 30 napot 
meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni 
csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak 
jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a Vevő-
től, és értékesíteni azt. A tovább értékesítésből adódó 
alacsonyabb, valamint a vissza-, illetve tovább szállí-
tás költségei is a Vevőt terhelik. 

8. Raklapok A szállítás raklapon történik, amelyért 
betétdíjat és használati díjat számítunk fel. A tele-
pünkre történő visszaszállítás (melynek költsége a Ve-
vőt terheli) esetén a használati díjjal csökkentett árat 
visszafizetjük. Csak hibátlan raklapot vásárlunk vissza, 
a tulajdonjogot szállítólevéllel kérjük igazolni. Zenith 
raklap betéti díj: 2.400 Ft + áfa/db Zenith raklap hasz-
nálati díj: 600 Ft + áfa/db, 

ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
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FBH raklap betéti díj: 900 Ft + áfa/db FBH raklap hasz-
nálati díj: 600 Ft + áfa/db 

9. Anyag-visszavásárlás A Vevő megrendelése alap-
ján többletként kiszállított árut a Gyártó csak előze-
tes egyeztetés után és csak akkor vesz vissza, ha az 
áru sértetlen és még az eredeti csomagolásban van. A 
visszaszállított termék mellé mellékelni kell a számla 
másolatát. A Gyártó a visszavásárláskor 20% kezelési 
költséget számít fel a termék értéke után. A visszavá-
sárlásra a kiszállítástól számított 6 hónapon belül van 
lehetőség a Gyártó  telephelyén. 

10. Garancia A törvényes előírások szerint szavatol-
juk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi köve-
telményeit. A mindenkori kiszállított mennyiség 2%-
ig. terjedő töréskár az előírások szerint megengedett. 
Az árut a Vevő vagy annak megbízottja általi átvétel-
kor mennyiség és minőség szerint fel kell mérni. Az 
ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad be-
építeni, és a kifogást legkésőbb 3 napon belül írásban 
közölni kell a Gyártóval. Az átvétel megtörténte után 
a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető) 
hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszave-
zethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni. Rek-
lamáció esetén csak a számlával igazolhatóan az az 
Alföldi Térkő ás Betonelemgyár Bt. által gyártott ter-
mékeket áll módunkban kicserélni. Cseregaranciát a 
még be nem épített termékekre lehet érvényesíteni, 
amennyiben a Gyártó képviselője előzetesen írásban 
engedélyezte azt. Az előforduló mészkivirágzás mű-
szakilag elkerülhetetlen, a termék minőségi paramé-
tereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért 
nem minősül garanciális hibának! Az igénybevétel és 
az ennek során elkerülhetetlen természetes szennye-
ződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A nem eléggé 
tömörített alapra fektetett burkolókövek és járdala-
pok sarka, széle vibráláskor letöredezhet. Ennek oka 
a nem megfelelően tömör ágyazat, szakszerűtlen fek-
tetés, a burkolóköveként váltakozó fugatávolság be 
nem tartása, gumilap nélküli vibrálás. A felhasznált 
természetes anyagok színe változó, még a cementé 
is. Az eltérő gyártási időpont, valamint a felhasznált 
anyagok különbözősége a normál, a kezdő, a záró és 
a szegélyköveknél árnyalati színeltéréseket okozhat, 
ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de 
a termék használati értékét nem csökkentik, az idő-
járás és az igénybevétel homogénebbé teszi azokat. 
Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs 
garancia! Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén 
a termék – a felmerült probléma tisztázásáig – nem 

építhető be! Amennyiben ez mégis megtörténik a 
Gyártó felé semmilyen költség (pl.: lerakási, felszedé-
si) nem érvényesíthető! 

11. Sztornó Amennyiben a megrendelő az írásos, és 
a az Alföldi Térkő ás Betonelemgyár Bt. által vissza-
igazolt szerződéstől eláll, 10% bánatpénzt számlázunk 
részére. Egyedi megrendelés esetén az ár 40%-a elő-
legként fizetendő. Ha a megrendelő eláll a szerződés-
től, a befizetett előleg bánatpénzként  az Alföldi Térkő 
ás Betonelemgyár Bt.-t illeti meg. 

12. Jogvita Az „Eladási és szállítási feltételek”-ben 
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az 
irányadóak. Jogvita esetén a Debreceni Városi Bíróság 
az illetékes. Köszönjük a bizalmát és kívánjuk, hogy 
sokáig lelje örömét  az Alföldi Térkő és Betonelemgyár 
Bt. termékeiben. Árlistához kapcsolódó információk: 
Az árlistában szereplő árak a telephelyen értendők. 
A termékek súlya és az anyagszükséglet kerekített 
értékek. Számlázáskor a fm, db, illetve m² nettó egy-
ségárakat vesszük figyelembe. A bruttó árak kerekí-
tettek a kerekítési szabályoknak megfelelően. Az árak 
27% áfát tartalmaznak. Azokat a termékeinket, ame-
lyek egységárai pirossal vannak megjelölve, raktárról 
azonnal tudjuk biztosítani, a többit – megrendelés 
esetén – rövid gyártási határidővel. Műszaki tartalom 
változás jogát fenntartjuk! A nyomtatási és szerkesz-
tési hibákért felelősséget nem vállalunk! Érvényes: 
2020. február 1-től. Általános rendelkezések



ALföLdI TÉRKŐ ÉS bETonELEMgYÁR bT.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban további információra van szüksége, állunk szíves rendelkezésére.

Gyártóüzem és mintabolt

NYITVA TARTÁS
Hétfő-Péntek: 7.00-16.00
Szombat: 7.00-12.00
Vasárnap: zárva

Cím: 4211 Ebes, Külterület 071/1 Hrsz.                                     
GPS: 47.479920, 21.525733
Telefon: +36/52/701-622
Mobil: +36/30/542-9964, +36/30/276-9668
E-mail: terkoburkolat@gmail.com
Levelezés: 
Cím: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 21.


