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INNOVÁCIÓ  
A HATÉKONYSÁG ÉS  
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN



Otthonunk építőanyagának 
kiválasztása sokszor egy 
életre, vagy akár több 
generációra szóló döntés, 
amely által célunk a 
biztonságos és egészséges 
élettér kialakítása.

A Leier Durisol termékcsalád kivételes tulajdonsá-

gait az összetételének köszönheti.  Előállításához 

gyártási melléktermékből származó faforgácsot 

használunk, mely természetesen megújuló, újra-

hasznosított alapanyag.  A faforgácsból cement, 

víz és egyéb speciális alapanyagok megfelelő ará-

nyú keverésével, a fa és beton által kínált összes 

előnyös tulajdonságot egyesítő építőanyag válik. 

természetesen megújuló,  
újrahasznosított alapanyag

Egyedülálló technológia

faforgács cement víz

…KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTŐANYAG

AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT



A jövő az olyan sok-

oldalú,  öko-építési 

rendszereké, mint a 

Leier-Durisol termék-

család, amely számos 

környezettudatos  tulajdon-

ságot ötvöz, a mai kor energetikai 

és funkcionális elvárásaival. 

Kipróbált alapanyag

1934-ben holland szabadalomként egy új, ter-

mészetes építőanyag jelent meg Durisol né-

ven, amelyet azóta is sikeresen alkalmaznak az 

építőiparban.  A több mint 80 éves felhasználási 

tapasztalatnak köszönhetően sok olyan fejlett or-

szágban elterjedt és közkedvelt építőanyag, ahol 

kiemelt fontossággal tekintenek a természettel 

való összhangra és harmóniára, egészséges és 

élhető lakókörnyezetet teremtve ezáltal.

éves felhasználási  
tapasztalat

Fókuszban a tudatosság

a kép illusztráció



Energiahatékonyság

EnergiamegtakarításKiváló hőszigetelés Optimális klímaháztartás

 » Kiváló hőtároló képesség

 » Optimális páraháztartás

 » Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghanggátlás

 » Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben

a kép illusztráció



 » időmegtakarítás 
A falazóelemek hagyomá-
nyos építésével szemben 
a kéregfal elemekkel való 
építés az építési helyszí-
nen lényeges időt takarít 
meg. Ezek elhelyezése  
kb. 0,2h/m2 időt igényel, 
beleértve az elemek be-
tonnal való kitöltését is.

 » nincs vágási hulladék 
A falazóelemek hagyomá-
nyos beépítésével szem-
ben a kéregfal elemekkel 
való építés esetében nem 
szükséges a raktározás és 
az esetleges vágási hulla-
dék deponálása.

 » emeletmagas betonozás 
A Leier-Durisol kéregfal 
elemes építési mód lehe-
tővé teszi az emeletma-
gas elemek betonnal való 
kitöltését egy lépésben, 
ami az építési helyszínen 
a logisztikát lényegesen 
egyszerűsíti és gazdasá-
gosabbá teszi.

Társasházak építéséhez ideális a nagy felületű, emeletmagas kéregfal ele-

mek alkalmazása, a szükséges falazóelem típusból már a gyártóüzemben 

készre gyártva. Az elemek optimális épületfizikai tulajdonságai (hőszige-

telés, hőtárolás, zajcsillapítás, pára diffúzió) megmaradnak, amely mellett 

számos további előnyt biztosítanak az építés során:

Durisol kéregfal – a gyorsabb változat

 » családi házak

 » többszintes lakóépületek

 » alacsony energiaigényű épületek

 » közösségi épületek

 » ipari létesítmények 

 » mezőgazdasági építmények 

 » liftaknák 

 » pincefalak 

 » magas páratartalmú épületek

Széles körű felhasználási mód

CE

ÖNORM 8115-2
MSZ  

04-601-2:1988 sz.

a kép illusztráció
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Nyugat-Magyarország:
1 Takács Gábor 

E-mail: takacs.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 758-1431
2 Bognár Zoltán 

E-mail: bognar.zoltan@leier.hu • Tel.: (30) 237-9327
3 Sörös Károly 

E-mail: soros.karoly@leier.hu • Tel.: (30) 997-3268
4 Szabó Tamás 

E-mail: szabo.tamas@leier.hu • Tel.: (30) 927-1803

Észak-Kelet-Magyarország:
5 Felföldy Sándor 

E-mail: felfoldy.sandor@leier.hu • Tel.: (30) 993-2214
6 Kovács Zoltán 

E-mail: kovacs.zoli@leier.hu • Tel.: (30) 993-3052
7 Nagy Gergely 

E-mail: nagy.gergely@leier.hu • Tel.: (30) 334-5135

Dél-Magyarország:
8 Smányi Péter 

E-mail: smanyi.peter@leier.hu • Tel.: (30) 439-5316
9 Major Csaba 

E-mail: major.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 864-1694
10 Lengyel Csaba 

E-mail: lengyel.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 334-5136
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TERÜLETI KÉPVISELŐINK 

Leier Hungária Kft. 
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: ertekesites@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.

Az Ön építőanyag-kereskedője:

ÉRTÉKESÍTÉS

Keressen minket a Facebook-on is!

GÖNYŰ
Betonelemgyár
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

DEVECSER
Téglagyár
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Betoncserépgyár
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

PÉCS
Betonelemgyár
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

MÁTRADERECSKE
Téglagyár
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

KISKUNLACHÁZA
Betonelemgyár
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

JÁNOSHÁZA
Betonelemgyár, virágföldgyár
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95)  551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

LEIER ÜZEMEK:

MINTAKERTEK:
JÁNOSHÁZA
Mintakert
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95)  551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

KÓPHÁZA
Mintakert
9495 Kópháza külterület, 
84. sz. főút mellett

A Leier cégcsoport története során 
mindig élen járt az innováció területén, 
határozottan állást foglalva a fenntart-
ható fejlődés mellett. Kollégáinkkal 
folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
környezetünk szépüljön és épüljön. 
Tesszük mindezt felelős vállaltként, 
környezetünk épségének megóvá-
sát maximálisan szem előtt tartva.   
Legyen Ön is partnerünk ebben, az 
élhető jövőért!

Leier Durisol,  
a fa természetessége a beton erejével
Leier tégla,  
a hagyományosan természetes építőanyag
Leier térburkolatok,  
a környezetbarát megoldás
Leier környezettechnikai termékek,  
a széleskörű környezettudatosságért


