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2. számú melléklet 

Műszaki leírás 

 

I.rész - Mozaikok 

Megnevezés Leírás* Mennyiség Illusztráció 

Fehér színű mozaikok 

Fehér üvegmozaik 

(klasszikus) 

Lapméret: 32,7 x 32,7 cm 

(15 x 15 darab), 4 mm 

vastag klasszikus olasz 

stílusú üvegmozaik kocka 

hálós, vagy papír 

kasírozással, 2 x 2 cm-es 

méretű kockákból. 

Fagy-, sav- és lúgálló, UV 

álló 

 

Hófehér, sima, fényes 

felület 

20 lap 

 

Fehér üvegmozaik 

(gyöngyházas) 

Lapméret: 32,7 x 32,7 cm 

(15 x 15 darab), 4 mm 

vastag klasszikus olasz 

stílusú üvegmozaik kocka 

hálós vagy papír 

kasírozással, 2 x 2 cm-es 

méretű kockákból. 

Fagy-, sav- és lúgálló, UV 

álló 

 

Gyöngyházfehér, sima 

felület  

12 lap 

 

Fehér kerámia 

mozaik 

Lapméret: 30 x 30 cm (12 

x 12 db), 2,3 x 2,3 cm-es 

méretű, 5 mm vastag 

kockákból, Minőségi 

osztály: I. osztály, Fagy-, 

sav- és lúgálló, UV álló 

, 1 LAP - 1 KG 

 

Matt, fehér, sima felületű 

6 lap 
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Fekete színű mozaikok 

Fekete 

üvegmozaik 

(klasszikus) 

Alapanyag:  Fagy-, sav- és 

lúgálló, UV álló 

Fekete színű anyagában  

színezett üvegmozaik 

Szemcseméret: 4 mm 

vastag, 20 x 20 mm 

nagyságú (1 mm-s  fugás 

prémium üvegmozaik 

burkolat) 

Lapméret: 31,6 x 31,6 cm 

(15x15 db) mozaik - 

(vágható hálós, vagy papír 

kasírozású) - olasz 

üvegmozaik stílus 

Rendeltetési hely: 

Fürdőszobák - konyhák - 

Wellnessek- éttermek - 

teraszok-nappalik  

Felhasználási terület: fal - 

oszlop - padló burkolat 

 

Sima, fényes felületű, 

fekete 

20 lap 

 

Fekete kristály 

üvegmozaik 

Lapméret: 30 x 30 cm (11 

x 11 db), 2,5 x 2,5 cm-es 

kockákból, 4 mm vastag 

szemcsék, Fagy-, sav- és 

lúgálló, UV álló 

 

Fekete, sima, fényes 

felületű 

10 lap 

 

Fekete 

üvegmozaik 

(ónix, erezetes) 

Fagy- és saválló 

üvegmozaik univerzális 

burkolat 

1 m2: 9,34 lap 

Lapméret: 31,6 x 31,6 cm 

(15 x 15 db) mozaik - 

(vágható hálós, vagy papír 

kasírozású) - olasz 

üvegmozaik stílus 

 

Sima, fényes felület, 

fekete színű sötétbarna és 

okker erezettel. 

8 lap 
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Szürke színű mozaikok 

Szürke 

üvegmozaik 

válogatás 

(klasszikus)  

Lapméret: 32,7 x 32,7 cm 

(15 x 15 db), 2 x 2 cm-es 

méretű, 4 mm-es 

vastagságú kockákból (2 

mm-es fugavastagság), 

hálós vagy papír 

kasírozású 

vegyes, világos és 

középtónusú hideg szürke 

és fehér árnyalatokból 

összeállított válogatás 

Fagy-, sav- és lúgálló, UV 

álló 

 

Fényes, sima, hideg szürke 

árnyalatokból összeállított 

felület 

12 lap 

 

Szürke 

üvegmozaik 

válogatás 

Lapméret: 31,5 x 31,5 cm-

es, 2,5 x 2,5 cm-es méretű, 

4 mm vastag kockákból, 2 

mm-es fugavastagság 

 

Meleg, világosszürke, 

bézs és fehér 

árnyalatokból összeállított 

válogatás, sima, fényes 

felület 

12 lap 

 

Szürke 

újgenerációs 

üvegmozaik 

válogatás 

Lapméret: 33,3 x 33,3 cm-

es (8 x 8 db), 23,5 x 23,5 

mm-es szemcseméretű, 

poliuretán kasírozású 

lapon, 1 mm-es 

fugavastagságú, 4 mm-es 

vastagságú szemcsék. 

Fagy- és saválló. 

 

Hideg, közép- és sötét 

szürke árnyalatok, fényes, 

sima felületű 

9 lap  
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Bézs színű mozaikok 

Világos, hideg 

homokszínű 

üvegmozaik 

Alapanyag: anyagában 

színezett üvegmozaik 

2 x 2 cm-es üvegmozaik 

méret, 2 mm-es fuga 

méretű, 

Lapméret: 32,7 x 32,7 cm 

(15x15 db /mozaiklap) 

hálós kasírozású 

üvegmozaik 

 

Világos, hideg 

homokszínű, fényes, sima 

felületű 

 

12 lap 

 

Világos, meleg 

homokszínű 

üvegmozaik 

Új generációs poliuretán 

kasírozású üvegmozaik 

Lapméret: 33,3 x 33,3 cm 

/ lap 

Fagy-, sav- és lúgálló, UV 

álló burkolat 

Kültéri medencék, 

Wellnessek, gőzkabinok 

padló és falburkolására 

 

9 lap  

 

Üvegmozaik 

válogatás 

klasszikus bézs 

árnyalatokból 

Alapanyag: anyagában 

színezett üvegmozaik 

2 x 2 cm-es méretű 

üvegmozaik, 2 mm-es 

fuga méret, 

Lapméret: 32,7 x 32,7 cm 

(15 x 15 db / mozaiklap) 

hálós kasírozású 

üvegmozaik 

 

 

12 lap 
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Barna színű mozaikok 

Üvegmozaik 

válogatás meleg 

közép, ill. sötét 

krémszín és 

barna 

árnyalatokból 

(texturált 

átmenetes) 

Alapanyag: fagy-, sav-, 

lúg- és UV-álló, 

anyagában színezett 

üvegmozaik 

Szemcseméret: 4 mm 

vastag 20 x 20 mm-es 

méretű 

Lapméret: 31,6 x 31,6 cm-

es (15 x 15 db / mozaiklap) 

(vágható hálós, vagy papír 

kasírozású) - olasz 

üvegmozaik stílus 

Rendeltetési hely: 

Fürdőszobák - konyhák - 

Wellnessek- éttermek - 

teraszok-nappalik  

Felhasználási terület: fal - 

oszlop - padló burkolat 

 

Fényes, ill. gyöngyházas, 

sima felületű, texturált, 

átmenetes összhatású, 

különböző krémszínű és 

barna árnyalatokból  

10 lap 
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Sárga színű mozaikok 

Citromsárga 

üvegmozaik 

Üvegmozaik vastagsága: 4 

mm 

Mozaik színtónus: 

citromsárga 

Mozaikok mérete: 25 x 25 

mm 

Fuga méret: 2 mm. 

Lapméret: 31,5 x 31,5 cm 

Felhasználás: padló és 

falburkolásra 

Beltéri és kültéri burkolat 

Hálós, vagy papír 

kasírozású 

 

Élénk citromsárga, sima, 

fényes felületű. 

18 lap 

 

Aranyszínű 

kristály 

üvegmozaik 

Alapanyag: kristály 

üvegmozaik 

Szemcseméret: 2,5 x 2,5 

cm-es méretű, 2 mm-es 

fugavastagságú 

Lapméret: 30 x 30 cm-es 

(11 x 11 db kristály 

üvegmozaik /mozaiklap) 

hálós kasírozású kristály 

üvegmozaik 

 

Arany színű, fényes, sima 

felületű 

6 lap 

 

Aranyszínű 

prémium dekor 

üvegmozaik 

Alapanyag: 8 mm vastag 

46 x 46 mm kristály 

üvegmozaik 

Lapméret: 30 x 30 cm - 

(vágható hálón) 

Rendeltetési hely: 

Fürdőszobák - konyhák - 

Wellnessek- éttermek - 

nappalik  

Felhasználási terület: fal - 

oszlop - padló burkolat 

 

4 lap 
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Narancssárga színű mozaikok 

Világos 

narancssárga 

üvegmozaik 

(klasszikus) 

Narancssárga színű 

üvegmozaik. 20 x 20 mm-es, 

4 mm vastag. 1 mozaik lap = 

32,7 x 32,7 cm = 0,107 m2. 

(15 x 15 db mozaikszem/lap) 

Papír kasírozás, medence 

burkolására alkalmas. 

 

Narancssárga sima, fényes 

felületű. 

18 lap 

 

Narancsszínű 

kristály 

üvegmozaik 

(transzparens) 

Alapanyag: 4 mm vastag 

kristály üvegmozaik 

2,5 x 2,5 cm kristály 

üvegmozaik méret, fuga 

méret 2 mm, 

Lapméret: 30 x 30 cm-es 

(11 x 11 db üvegmozaik / 

mozaiklap), 

hálós vagy papír kasírozású 

üvegmozaik 

 

Sima, fényes, transzparens 

narancssárga színű felület 

8 lap 

 

Narancssárga 

kerámiamozaik 

Alapanyag: mázas 

kerámiamozaik 

Szemcseméret: 4,8 x 4,8 cm-

es nagyságú, 5 mm vastag 

Lapméret: 30 x 30 cm-es, 

0.09 m2 (6 x 6 db 

kerámiamozaik /mozaiklap) 

Minőségi osztály: I. osztály 

Hálós, vagy papír kasírozású 

Tulajdonságok: 

FAGYÁLLÓ, UV álló, Sav -

és lúgálló 

Széles körű alkalmazási 

lehetőségek: 

Beltéri padlók, oldalfalak, 

oszlopok, mennyezetek, 

medencék mozaik burkolata 

Kültéri medencék, oszlopok, 

teraszok, homlokzatok, 

kerítések mozaik díszítő 

burkolata 

Súly: 1 LAP - 1 KG (0.09 m2) 

 

Sima, matt, narancssárga 

20 lap 
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Rózsaszínű színű mozaikok 

Üvegmozaik 

válogatás 

rózsaszín 

árnyalatokból 

(átmenetes, 

texturált) 

 

PINK, RÓZSASZÍN 

anyagában színezett 

fagyálló mozaik 

32,7 x 32,7 cm/ mozaiklap 

15 x 15 sor /mozaiklap 

Vágható hálós mozaik 

csempe 

padlóra-falra 

 

Fényes, sima, átmenetes, 

texturált felületű, világos 

és középtónusú rózsaszín 

árnyalatokból összeállított 

válogatás 

12 lap 

 

Málnaszín (hideg 

rózsaszín) 

üvegmozaik 

 

Alapanyag: kristály 

üvegmozaik 

2,5 x 2,5 cm-es méretű 

üvegmozaik méret, 2 mm-

es fuga méretű, 

 Lapméret: 30 x 30 cm-es 

(11 x 11 db kristály 

üvegmozaik /mozaiklap), 

hálós kasírozású kristály 

üvegmozaik 

 

Sima, fényes, glitteres, 

málnaszínű 

10 lap 
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Vörös színű mozaikok 

Sötétvörös 

üvegmozaik 

válogatás 

Üvegmozaik mérete: 20 x 

20 mm 

Fuga méret: 2 mm. 

Mozaik lapméret: 327 x 

327 mm 

Felhasználás: padló és 

falburkolásra (fürdő, 

konyha, medence, 

gőzkabin, teraszok, 

oszlopok) 

Papír vagy hálós 

kasírozású 

 

Fagyálló, UV és saválló 

kültéri és beltéri burkolat. 

20 lap 

 

Piros 

üvegmozaik 

(transzparens) 

20 mm x 20 mm-es 

szemcseméret, 4 mm 

vastag.  

Lapméret: 32,7 x 33,7 cm 

= 0,107 m2. Papír 

kasírozású 

 

Transzparens, sima, 

fényes középtónusú vörös 

10 lap 
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Lila színű mozaikok 

Halványlila 

 színű 

üvegmozaik 

Mozaikméret: 25 x 25 mm 

Lapméret: 333 x 333 mm, 

papír vagy hálós 

kasírozású 

 

Sima, fényes, lila felület 

 

1 doboz (2 m2) 

 

Lila kristály 

üvegmozaik 

(transzparens) 

Alapanyag: kristály 

üvegmozaik 

2,5 x 2,5 cm-es méretű 

üvegmozaik, fuga méret: 2 

mm, 

Lapméret: 30 x 30 cm-es 

(11 x 11 db kristály 

üvegmozaik /mozaiklap) 

Hálós kasírozású kristály 

üvegmozaik 

 

Transzparens, sima, 

fényes, glitteres, lila színű 

10 lap 

 

Sötétlila 

kerámiamozaik 

Fagyálló mázas matt 

kerámiamozaik 

2,5 x 2,5 cm-es méretű 

mozaikkocka, 5,5 mm-es 

vastagságú 

Lapméret: 30 x 30 cm-es, 

hálós kasírozású mozaik 

csempe 

PEI.2 

 

Sötétlila, matt, sima 

felületű 

20 lap 
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Kék színű mozaikok 

Vízkék 

üvegmozaik 

válogatás világos 

és közép tónusú 

kék 

árnyalatokból 

Alapanyag: fagyálló-sav 

és lúg- UV. álló 

anyagában színezett 

üvegmozaik 

Szemcseméret: 4 mm 

vastag 20x20 mm, 1 mm-

es fuga vastagsággal 

Lapméret: 31,6 x 31,6 cm 

(15 x 15 db 

mozaikszemcse/ lap), 

felső papírkasírozású 

Olasz üvegmozaik stílus 

Rendeltetési hely: 

Fürdőszobák - konyhák - 

Wellnessek- éttermek - 

teraszok-nappalik  

Felhasználási terület: fal - 

oszlop - padló burkolat 

 

Sima, fényes felszín 

20 lap 

 

Élénk sötétkék 

üvegmozaik 

Mozaikméret: 25 x 25 

mm  

Lapméret: 333 x 333 mm 

PVC ponthálós hordozón 

 

Élénk sötétkék, sima, 

fényes felszínű 

 

1 doboz  

(2 m2/doboz) 

 

Fakó vízkék 

újgenerációs 

üvegmozaik 

válogatás 

Új generációs poliuretán 

kasírozás 

33,3 x 33,3 cm / lap 

fagyálló, sav ás lúgálló, 

UV. álló burkolat 

Kültéri medencék, 

Wellnessek, gőzkabinok 

padló és falburkolására 

 

Fakó vízkék árnyalatokból 

összeállított válogatás, 

sima, matt felszínű 

18 lap 
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Türkiz színű mozaikok 

Türkiz 

üvegmozaik 

válogatás 

Mozaik Csempe 

alapanyaga: anyagában 

színezett üvegmozaikok 

2 x 2 cm-es üveg mozaik 

csempe méret, fuga méret 

2 mm, 

Lapméret: 32,7 x 32,7 cm-

es (15 x 15 db üvegmozaik 

csempe /mozaiklap) 

papíros kasírozású 

üvegmozaik csempe, 

Közép és sötét türkiz 

tónusokból összeállított 

válogatás, fényes, sima,  

18 lap  

 

Vízzöld, halvány 

meleg türkiz 

árnyalatokból 

álló üvegmozaik 

válogatás 

(gyöngyházas, 

erezetes, 

texturált) 

Hálós vagy papír 

kasírozású üvegmozaik 

Fagyálló üvegmozaik 

32,7 x 32,7 cm lapméret. 

(15 x 15 db / mozaiklap) 

 

Sima, fényes felületű, 

világos és közép tónusú 

meleg türkiz (átmenetes-

texturált) árnyalatokból 

összeállított üvegmozaik 

válogatás  

10 lap 
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Zöld színű mozaikok 

Pisztáciazöld 

kristály 

üvegmozaik 

(transzparens) 

Alapanyag: 4 mm vastag 

kristály üvegmozaik 

2,5*2,5 cm üvegmozaik 

méret, fuga méret 2 mm, 

11*11 kristály 

üvegmozaik /mozaiklap - 

30*30 cm 

hálós kasírozású kristály 

üvegmozaik 

 

Sima, fényes, 

pisztáciazöld transzparens 

8 lap 

 

Zöld üvegmozaik 

válogatás 

(klasszikus) 

Fagyálló - sav és lúgálló - 

UV. álló 

31,6 x 31,6 cm-es 

lapméret, hálós vagy papír 

kasírozású üvegmozaik. 

1 mm-es fugatávolság 

10 lap = 1 m2 

20 x 20 x 4 mm-es 

szemcseméret 

 

Sima, fényes, világos, 

közép és sötét tónusú zöld 

árnyalatokból összeállított 

válogatás 

10 lap 

 

Vízzöld 

középtónusú 

üvegmozaik 

(új generációs) 

Új generációs poliuretán 

kasírozás 

33,3 x 33,3 cm / lap 

Fagy-, sav- és lúgálló, 

UV-álló burkolat 

Kültéri medencék, 

Wellnessek, gőzkabinok 

padló és falburkolására 

 

10 lap 

 

Halványzöld 

újgenerációs 

üvegmozaik 

 

Új generációs poliuretán 

kasírozás 

33,3 x 33,3 cm / lap 

Fagy-, sav- és lúgálló, 

UV-álló burkolat 

Kültéri medencék, 

Wellnessek, gőzkabinok 

padló és falburkolására 

 

Meleg halványzöld, sima, 

fröcskölt színátmenetes, 

texturált, fényes felületű 

üvegmozaik 

10 lap 
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II.rész - Porpigmentek 

Megnevezés Leírás* Mennyiség Illusztráció 

Cseh zöldföld 

porpigment 

PG23  

Általános színindex 

megnevezés: PG23 

Nagyon jó fényállóságú, 

transzparens, freskó-,  

olaj-, természetes gumi-, 

akril és vinyl 

kötőanyagokat alkalmazó 

technikákhoz ajánlott. 

A természetes zöld vagy 

ásványi földeket vas-II-

szilikátok, réz-szilikátok, 

alumínium, vas-oxidok, 

magnézium, kálium, 

hidratált vas-kálium-

szilikát vagy különböző 

összetételű kalcium-

vas/alumínium-szilikátok 

színezik. 

#8F8B58, RGB: 143 139 

88, H: 56 

1 kg 

(1 kg-os 

kiszerelésben) 

 

Lemon yellow 

(citromsárga) 

porpigment PY3  

Általános színindex 

megnevezés: PY3 

Jó fényállóságú, 

transzparens,  

olaj-, természetes gumi-, 

akril és vinyl 

kötőanyagokat alkalmazó 

technikákhoz ajánlott. 

#EEEE00, RGB: 238 238 

0, H: 60 

3 tégely 

(200 ml-es 

tégelyben) 

 

Cadmium red 

medium hue 

(kadmiumvörös 

közép) 

porpigment 

PR108  

Általános színindex 

megnevezés: PR108 

Nagyon jó fényállóságú, 

fedő, olaj-, természetes 

gumi-, akril és vinyl 

kötőanyagokat alkalmazó 

technikákhoz ajánlott. 

 

Szervetlen, kadmium-

szelenoszulfid. Kadmium-

szulfid és kadmium-

szelenid kalcinálva és 

bárium-szulfáttal együtt 

kicsapva. 

#F91D09, RGB: 249 29 9, 

H: 5 

 

3 tégely 

(200 ml-es 

tégelyben) 
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Alizarin Red 

Lake Hue PR83  

Általános színindex 

megnevezés: PR83 

 

 

#C7031A, RGB: 199 3 26, 

H: 353 

3 tégely 

(200 ml-es 

tégelyben) 

 

Mineral violet 

Hue (ásványi, 

vagy mangán 

lila) PV16  

Általános színindex 

megnevezés: PV16 

Transzparens, nagyon jó 

fényállóságú, olajos 

kötőanyagokat alkalmazó 

technikákhoz 

#9B317D, RGB: 155 49 

125, H: 316 

3 tégely 

(200 ml-es 

tégelyben) 

 
 

Cobalt violet 

deep Hue 

(kobaltviola) 

PV14  

Általános színindex 

megnevezés: PV14 

Nagyon jó fényállóságú, 

fedő, freskótechnikához és 

olajos kötőanyagú 

technikákhoz ajánlott. 

Kobalt -foszfát, 

szintetikus szervetlen 

ásvány 

 

#C17ECE, RGB: 193 126 

206, H: 291 

2 tégely 

(200 ml-es 

tégelyben) 
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III. rész – Egyéb  
Megnevezés Leírás* Mennyiség Illusztráció 

Flexibilis 

cementkötésű 

ragasztóhabarcs 

(fehér színű)  

Fokozott terhelhetőségű 

(C2TE osztály szerinti 

besorolás), le / 

megcsúszásmentes, 

hosszú nyitott kötőidejű 

cementkötésű, fehér színű 

ragasztóhabarcs. 

4 zsák 

(20 kg/zsák) 
 

Üvegmozaik 

vágófogó (más 

néven zag-zag 

fogó, vagy 

törőfogó) 

Csempe és mozaik 

vágására alkalmas dupla 

görgős kézifogó. 0,2 kg 

súlyú, 4-6 mm vastag 

mozaikszemcsék vágására 

alkalmas. 

4 db 

 

Üvegszövet háló 

Fehér, 145 gr-os 

üvegszövet háló, kül- és 

beltéri használatra, 100 x 

5000 cm-es (50 m2) 

1 tekercs (50 m2)  

Fehér színű, 

kétkomponensű 

epoxy gyanta 

ragasztó és 

fugázó 

Fehér színű, saválló 

kétkomponensű epoxy 

gyanta ragasztó és fugázó 

Műgyanta alapú, 

térhálósodással kötő, 

fagy-, sav- és lúgálló, UV-

álló, színtartó, nagy 

mechanikai szilárdságú, 

sima, tömör és alacsony 

nedvszívóképességű 

felület, könnyű tisztítani 

2 vödör 

(2 kg/vörös) 
 

Polisztirol 

hőszigetelő lap 

(fehér), 100 x 50 

x 4 cm-es 

Expandált polisztirol 

(EPS) hőszigetelő lap 

(fehér színű), 100 x 50 x 4 

cm-es. 

 

Lépésálló, hővezetési 

tényező: 0,038 W/mK, jó, 

közvetlen terhelhetőségű 

és felületi 

húzószilárdságú. 

8 csomag  

(12 db/csomag) 
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IV. rész - Csempék 

Megnevezés Leírás* Mennyiség 
Referencia 

termék* 
Illusztráció 

Fehér 

falicsempe  

20 x 20 cm-es, 7 mm vastag, 

fényes, fehér, sima felületű, 

mázas beltéri csempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló (A1), 

megfelelő hőlökésálló, 

megfelelő tartósságú, 

kopásállóság: ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

2 csomag 

(1 m2/csomag) 
 

 

Világosszür

ke 

falicsempe 

Világosszürke, 20 x 25 cm-

es, 7 mm vastag, fényes, 

sima felületű, beltéri 

csempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló (A1), 

megfelelő hőlökésálló, 

megfelelő tartósságú, 

kopásállóság: ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

20 x 25 cm-es, 0,55 cm 

vastag, fényes, 

világosszürke, 

márványhatású, klasszikus 

stílusú beltéri falicsempe. 

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

 

vagy 

 

1 csomag 

(1,9 m2/doboz) 

Zalakerámia - 

BALATON 

fényes 

falburkoló 

ZBE 709 

 

Bézs 

falicsempe 

(világos) 

Világos bézs (egyszínű, 

vagy enyhén erezett), 20 x 

25 cm-es, 7 mm vastag, 

fényes, sima felületű, beltéri 

csempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló (A1), 

megfelelő hőlökésálló, 

megfelelő tartósságú, 

kopásállóság: ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Világos bézs (enyhén 

erezett), 20 x 25 cm-

es, 7 mm vastag, fényes, 

sima 

felületű, márványhatású, 

klasszikus stílusú 

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

Zalakerámia- 

MARMIT 

fényes 

falburkoló 

ZBE 746 
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beltéri csempe. Tonalitás: 

V2. Súly / doboz: 17,3 kg 

 

Bézs 

falicsempe 

(közép) 

Világos tónusú meleg bézs 

(egyszínű, vagy enyhén 

erezett, márványhatású), 25 

x 35 cm-es, 7 mm vastag, 

fényes, sima felületű, beltéri 

csempe.  

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló (A1), 

megfelelő hőlökésálló, 

megfelelő tartósságú, 

kopásállóság: ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Bézs (enyhén erezett), 20 

x 25 cm-es, 7 mm 

vastag, fényes, sima 

felületű, márványhatású, 

klasszikus stílusú 

beltéri csempe. Tonalitás: 

V2.  

 

vagy 

 

Bézs (enyhén erezett), 20 

x 30 cm-es, 7 mm 

vastag, fényes, sima 

felületű, márványhatású, 

klasszikus stílusú 

beltéri csempe. Tonalitás: 

V3.  

2 csomag 

(1,4 m2/csomag) 

 

vagy 

 

2 csomag 

(1,5 m2 /csomag) 

Zalakerámia- 

DETTY 

fényes 

falburkoló 

ZBD 25051 

 

vagy 

 

Zalakerámia: 

IBIZA fényes 

falburkoló 

ZBE 349 

 

Bézs 

falicsempe 

(közép) 

Középtónusú meleg bézs 

(egyszínű, vagy enyhén 

erezett, márványhatású), 25 

x 35 cm-es, 7 mm vastag, 

fényes, sima felületű, 

beltéri csempe.   
  
Minőség: I. osztály (1A)  
Nem fagyálló, tűzálló (A1), 

megfelelő hőlökésálló, 

megfelelő tartósságú, 

kopásállóság: ISO 10545-

7, foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3.  

2 csomag 

(1,4 m2/csomag) 
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Bézs 

falicsempe 

(sötét) 

Sötétbézs (márványhatású), 

20 x 30 cm-es, 8 mm vastag, 

fényes, sima felületű, beltéri 

csempe.  

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló (A1), 

megfelelő hőlökésálló, 

megfelelő tartósságú, 

kopásállóság: ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Sötétbézs (márványhatású), 

20 x 25 cm-es, 7 mm 

vastag, fényes, sima 

felületű, klasszikus stílusú 

beltéri csempe.  

 

vagy 

 

Sötétbézs (márványhatású), 

20 x 25 cm-es, 7 mm 

vastag, fényes, sima 

felületű, klasszikus stílusú 

beltéri csempe. Tonalitás: 

V2.  

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

Zalakerámia -

DUNA-

MURA-

TISZA fényes 

falburkoló 

ZBE 723 

 

vagy 

 

Zalakerámia - 

NATURA 

fényes 

falburkoló 

ZBE 785 

 

Sötétbézs 

(hideg 

árnyalatú) 

falicsempe  

Sötétbézs (hideg árnyalatú), 

20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, 

matt (kőhatású), 

enyhén fakturált felületű 

beltéri falicsempe.   

  

Minőség: I. osztály (1A)  

Nem fagyálló, tűzálló (A1), 

megfelelő hőlökésálló, 

megfelelő tartósságú, 

kopásállóság: ISO 10545-

7, foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3.   

 

vagy 

 

Sötét bézs (hideg árnyalatú), 

25 x 40 cm-es, 8 mm vastag, 

fényes (márványhatású), 

klasszikus stílusú beltéri 

falicsempe. Tonalitás: V3. 

Súly / doboz: 20,3 kg. 

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

Zalakerámia - 

SUZY fényes 

falburkoló 

ZBD 42048 
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Világos 

(hideg) 

krémszínű / 

natúr színű 

falicsempe 

Világos (hideg) 

krémszínű / natúr színű 

falicsempe, 25 x 40 cm-

es, 8 mm vastag, matt, 

enyhén fakturált felületű 

(mészkőhatású), beltéri 

csempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

 

 

Rózsaszín 

falicsempe 

(középtónusú) 

Rózsaszín 
(középtónusú), 20 x 30 
cm-es, 7 mm vastag, 
sima, fényes felületű 
(márványhatású), 
beltéri falicsempe. 
 
Minőség: I. osztály (1A) 
Nem fagyálló, tűzálló 
(A1), megfelelő 
hőlökésálló, megfelelő 
tartósságú, 
kopásállóság: ISO 
10545-7, foltosodással 
szembeni ellenállás: 
legalább 3. 

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

 

 

Bordó színű 

falicsempe 

Sötétbordó 

(márványhatású), 20 x 

30 cm-es, 7 mm vastag, 

fényes, sima felületű, 

márványhatású beltéri 

csempe.   

  

Minőség: I. osztály (1A)  

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, 

kopásállóság: ISO 

10545-7, foltosodással 

szembeni ellenállás: 

legalább 3. 

 

vagy 

 

Bordó színű, 25 x 40 

cm-es, 8 mm vastag, 

fényes, sima felületű, 

klasszikus stílusú beltéri 

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

Zalakerámia – 

KAPRI fényes 

falburkoló ZBR 

330 

 

vagy 

 

Zalkerámia – 

ZARAGOZA 

fényes 

falburkoló ZBK 

645 
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falburkoló lap. 

Tonalitás: V3. 

Barna 

(középtónus) 

színű 

falicsempe 

Barna (középtónus) 

színű, 20 x 50 cm-es, 9 

mm vastag, matt 

(fahatású), sima felületű 

beltéri falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

2 csomag 

(1,3 m2/csomag) 

 

 

Ezüstszürke / 

világosszürke

színű 

falicsempe 

Ezüstszürke színű, 20 x 

50 cm-es, 9 mm vastag, 

matt (fahatású), sima 

felületű beltéri 

falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Világosszürke, 25 x 40 

cm-es, 8 mm vastagságú, 

sima, fényes 

(márványhatású), 

klasszikus stílusú beltéri 

falicsempe. Tonalitás: 

V2. 

2 csomag 

(1,3 m2/csomag) 

Zalakerámia – 

ALBUS fényes 

falburkoló ZBD 

42011 

 

Sötétszürke 

színű 

falicsempe 

Sötétszürke színű, 20 x 

50 cm-es, 9 mm vastag, 

selyemfényű (fahatású), 

sima felületű beltéri 

falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

2 csomag 

(1,3 m2/csomag) 

Zalakerámia – 

PETROL matt 

falburkoló ZBD 

53027 
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Meleg 

világosbarna 

tónusú / 

szürke / 

sötétszürke 

falicsempe 

Meleg világosbarna 

tónusú, 20 x 60 cm-es, 9 

mm vastag, matt 

(textilhatású), sima 

felületű beltéri 

falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Szürke színű, 20 x 50 

cm-es, 9 mm vastag, 

sima, matt felületű 

(betonhatású), modern 

stílusú beltéri 

falicsempe. 

 

vagy 

 

Sötétszürke színű, 20 x 

50 cm-es, 9 mm vastag, 

sima, fényes felületű, 

modern stílusú beltéri 

falicsempe. Tonalitás: 

V2. 

2 csomag 

(1,32 m2/csomag) 

 

vagy 

 

2 csomag 

(1,3 m2/csomag) 

Zalakerámia – 

CONCRETO 

matt falburkoló 

ZBD 53073 

 

vagy 

 

Zalakerámia – 

SIMBA fényes 

falburkoló ZBD 

53088 

 

Sötétbarna 

(meleg) színű 

falicsempe 

Sötétbarna (meleg) 

színű, 20 x 50 cm-es, 9 

mm vastag, sima, fényes 

felületű (fahatású) 

beltéri falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

2 csomag 

(1,3 m2/csomag) 
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Sötétbarna 

(hideg) színű 

falicsempe 

Sötétbarna (hideg) színű, 

20 x 30 cm-es, 7 mm 

vastag, sima, matt 

felületű 

(márványhatású), mázas 

beltéri falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Sötétbarna (hideg) színű, 

25 x 40 cm-es, 8 mm 

vastag, sima, matt 

felületű (fahatású), 

mázas beltéri 

falicsempe. Tonalitás: 

V3. 

2 csomag 

(1,5 m2/csomag) 

Zalakerámia – 

ILDIKÓ matt 

falburkoló ZBE 

354 

 

vagy 

 

Zalakerámia – 

LEGNO matt 

felburkoló ZBD 

42038 

 

Világoszöld 

színű 

falicsempe 

Világoszöld színű, 19, 8 

x 19, 8 cm-es, 7 mm-es 

vastagságú, mázas, matt, 

sima felületű beltéri 

falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

1 doboz 

(25db/doboz) 

Zalakerámia –

SPEKTRUM 

matt falburkoló 

ZBR 559 

 

Fakókék 

színű 

falicsempe 

Fakókék színű, 19, 8 x 

19, 8 cm-es, 7 mm-es 

vastagságú, mázas, matt, 

sima felületű beltéri 

falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

1 doboz 

(25db/doboz) 

Zalakerámia –

SPEKTRUM 

matt falburkoló 

ZBR 558 
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Narancs színű 

falicsempe 

Narancs színű, 19, 8 x 

19, 8 cm-es, 7 mm-es 

vastagságú, mázas, matt, 

sima felületű beltéri 

falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

1 doboz 

(25db/doboz) 

Zalakerámia – 

SPEKTRUM 

matt falburkoló 

ZBR 557 

 

Nápolyi sárga 

színű 

falicsempe 

Nápolyi sárga színű,  

19, 8 x 19, 8 cm-es, 7 

mm-es vastagságú, 

mázas, matt, sima 

felületű beltéri 

falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

1 doboz 

(25db/doboz) 

Zalakerámia – 

SPEKTRUM 

matt falburkoló 

ZBR 556 

 

Vörös / piros 

színű 

falicsempe 

Vörös színű, 10 x 20 cm-

es, 7 mm vastag, fényes, 

fózolt, sima, mázas 

beltéri keménycserép 

metrocsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Piros színű, 

19,8×39,8×0,7 cm-es, 

sima, fényes felületű, 

modern stílusú beltéri 

falicsempe. 

2 csomag 

(1 m2 /csomag) 

 

vagy 

 

2 csomag 

(1,6 m2 /csomag) 

Rako – 

PLAY fényes 

falburkoló 

WAAMB363 
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Fekete / 

antracit 

falicsempe 

Fekete, 15 x 15 cm-es, 6 

mm vastag, sima, matt 

beltéri falicsempe. 

 

Minőség: I. osztály (1A) 

Nem fagyálló, tűzálló 

(A1), megfelelő 

hőlökésálló, megfelelő 

tartósságú, kopásállóság: 

ISO 10545-7, 

foltosodással szembeni 

ellenállás: legalább 3. 

 

vagy 

 

Fekete / antracit színű, 

20 x 20 cm-es, 7 mm 

vastag, sima, matt 

felületű, klasszikus 

stílusú beltéri 

falicsempe. 

1 csomag 

(44 db /csomag) 

Zalakerámia – 

SPEKTRUM 

matt falburkoló 

ZBR 578 

 

 

*Jelen műszaki leírásban meghatározott gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy 

jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra, vagy 

típusra történő utalás esetén arra a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő. 

Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek (termék adatlap benyújtásával) szükséges igazolnia. 

Egyenértékűnek az MKE a fő funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal 

rendelkező termékeket érti. 

 

Az ajánlattevő által megajánlott termékek méretének és kiszerelési egységcsomagjának az ajánlatkérő 

által a fenti táblázatban feltüntetett mértékűnek kell lennie. A méret és a kiszerelésből adódó maximális 

mennyiségi eltérés: +/- 20%. 


