
Rusztikus falburkolatok 

Csak a változás állandó. Kőpanel otthonainkban régen és ma 

Magyarországot a 90-es években érte el a természetes kövek iránti 
érdeklődés. Elsősorban lábazat-, homlokzat- és kerítésburkolatként 
váltak népszerűvé, kiegészítve a kertekben megjelenő kőből készült 
virágtartókat, szökőkutakat és szobrokat. Ezek a rusztikus, szabálytalan 
kőburkolatok ma már inkább csak elvétve találhatók meg. A belőlük 
készített mediterrán kőcsík és kőpanel azonban egyre gyakrabban 
jelenik meg a házak homlokzatán, lábazatán és kerítésén. Míg 
régebben a rusztikus kőburkolatokat elsősorban a mediterrán stílussal 

azonosították, az új divat - a kifinomult, letisztult vonalvezetés - a kőburkolatokat is utolérte. 
Olyannyira, hogy ma már nem csak kültéren találkozunk velük.  

 A kőpanelek belső helyiségeink legizgalmasabb dekorációs elemeivé váltak. 
Megteremtették ezzel a külső és a belső terek egységét. 

Az érdekes felületek és a merész színvilágok kedvelői bátran kombinálhatják a kőpaneleket fémmel, 
fával, kontrasztos színű bútorokkal és kiegészítőkkel. A hangulatvilágítás elemeként pedig - a legújabb 
trend szerint - sejtelmességet és misztikusságot sugallnak.  
 
Az általunk forgalmazott mediterrán kövek különféle kőzetekből, változatos színvilággal kaphatók, 
melyek lehetnek tört vagy vágott felületűek, egészen vékony csíkok, vagy akár 3 dimenziós 
megjelenésűek. Többféle méretben és vastagságban rendelhetők, így akár gipszkarton falra hálózva 
és egyesével is felrakhatók. Utóbbi igazán rusztikus hatást kelt, mert nem szabályos panelként 
ismétlődő mintázatot ad.  
 
A Mediterrán Építőház speciális technológiájával kisebb falfelületekre (lakott épületekben is) tisztán, 
gyorsan felburkolhatók. 
 
Mivel belső tereinkben biztosan magukra irányítják a figyelmet, jobb, ha a „kevesebb néha több” elvét 
alkalmazva szobánként csak egy-egy falfelületet dekorálunk velük. Ugyanaz a kőburkolat aztán 
visszatérhet más helyiségben is, folytonosságot biztosítva ezzel az egész házban.  
 
Hasznos tudni:  

 A műkőből készült, illetve a kőutánzatú falburkolatok nagyjából egységes színtónusúak.  
A természetes kőlapok azonban színben eltérőek lehetnek egymástól.  

 Ez azért van, mert ezek nem mesterségesen előállított lapok, hanem a természetből kikerülve 
méretre vágják őket, és felületüket igény szerint megmunkálják.  

 A színbeli változatosság nem hátrány, hanem éppen ez a kő szépsége. 

Szakszerű burkolással (megfelelő ragasztó) és gondos ápolással (kőápoló szerek) a kőburkolat 

 évtizedekig megőrzi eredeti szépségét. 

Ha igazán karakteres burkolatra vágyik, emelje ki a mediterrán kő színét Lithofin színmélyítő 
impregnálószerrel! 

 



Jura mediterrán kő 

Jura mediterrán kő származási országa: Németország 
kőzete: mészkő 
 
mélysége: 3-3,5 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: változó 

A Jura mészkő az egyik legkeményebb és legtömörebb mészkő (190 millió éve volt 
megkeményedni), ezért az idő múlásával sem kopik meg a felülete és nem morzsolódik. Porózus, de 
minimálisan lyukacsos. Nem koszolódik a lyukak mentén, így kültérre lábazat- és 
homlokzatburkolatnak, beltérbe pedig falburkolatnak kiválóan alkalmas.  
 
A Jura mészkő harmonizál mind a régies, mind a modern stílussal.  

 Mediterrán stílusú házak homlokzatán és belső tereiben szépen kiegészítik az intenzív, 
meleg tónusú színek és a természetes anyagok. 

 Semleges színekkel (fehér, szürke, fekete) párosítva a minimalista házak egyik 
legizgalmasabb eleme.  

 Lágy, krémes színvilága kiemeli a kontrasztos színeket, mégis sokkal finomabb és 
természetesebb hatású, mint a hófehér háttérszín, optikailag pedig tágítja a teret. 

 Bordó kiegészítőkkel (pl. függöny) hatásos kombinációja a nyugalomnak és a 
kifinomultságnak. Tökéletes egyensúlyt teremt a meleg és visszafogott nyers szín az 
eleganciát, gazdagságot és életerőt sugárzó bordóval. A hangulatvilágítás elemeként pedig - 
a legújabb trend szerint - sejtelmességet és misztikusságot sugall. 

A Jura mediterrán kő többféle méretben és vastagságban rendelhető, valamint hálózva és egyesével 
is felrakható. Utóbbi igazán rusztikus hatást kelt, mert nem szabályos panelként ismétlődő mintázatot 
ad.  

 A Mediterrán Építőház speciális technológiájával kisebb falfelületekre (lakott épületekben is) 
tisztán, gyorsan felburkolható. 

 A lapok cserélhetők, ha a későbbiekben megsérülnének, valamint kültéren graffiti elleni 
védőszerrel kezelhetők. 

Hasznos tudni:  

 A műkőből készült, illetve a kőutánzatú falburkolatok nagyjából egységes színtónusúak.  
A természetes kőlapok azonban színben eltérőek lehetnek egymástól.  

 Ez azért van, mert ezek nem mesterségesen előállított lapok, hanem a természetből tömbként 
kikerülve méretre vágják őket, és felületüket igény szerint megmunkálják.  

 A színbeli változatosság nem hátrány, hanem éppen ez a kő szépsége. 

 

 

 



Jura mediterrán kő - Színek 

 

Jura mészkő 2 cm 
 
mélysége: 2 cm 
magassága: 2 cm 
hosszúsága: változó 

 

 

 

Jura mészkő 3 cm 
 
mélysége: 3-3,5 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: változó  
 
 
 
 
 

 

Jura mészkő 5 cm 
 
mélysége: 1-1,5 cm 
magassága: 5 cm 
hosszúsága: változó 

 

 

Jura mészkő panel 
 
mélysége: 1,5-2 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: 10 cm 
 
40 x 15 cm-es panelekre ragasztva 

 

Jura mediterrán kő - Ápolás 

Ápolás leírása 
Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-
4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk, 
mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a 
kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, 
amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ kül- és beltérben is érdemes impregnáló anyaggal 
bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése 
esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás). 
 



Jura mediterrán kő - Burkolás 

A burkolás általános leírása 
Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.  

Burkolási folyamat 
Natúrkőhöz alkalmas ragasztóhabarcsot használjuk. A Mediterrán Építőház speciális technológiájával 
kisebb falfelületekre (lakott épületekben is) tisztán, gyorsan felburkolható. 

Burkolási időpont 
Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5 C alatt lennie. 

Fugaszélesség 
- 

Az építési terület különleges védőintézkedései 
Tiszta, száraz, szilárd alap szükséges a burkoláshoz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Római Travertin mediterrán kő 

Római Travertin származási országa: Olaszország 
kőzete: mészkő 
 
mélysége: 3-3,5 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: változó 

A Római Travertin az egyik legkeményebb mészkő, ezért az idő múlásával sem kopik meg a felülete 
és nem morzsolódik, így kültérre lábazat- és homlokzatburkolatnak, beltérbe pedig falburkolatnak 
kiválóan alkalmas.  
 
A travertin kő harmonizál mind a régies, mind a modern stílussal.  

 Mediterrán stílusú házak homlokzatán és belső tereiben szépen kiegészítik az intenzív, 
meleg tónusú színek és a természetes anyagok. 

 Semleges színekkel (fehér, szürke, fekete) párosítva a minimalista házak egyik 
legizgalmasabb eleme.  

 Natúr színárnyalata kiemeli a kontrasztos színeket, mégis sokkal finomabb, lágyabb és 
természetesebb hatású, mint a hófehér háttérszín, optikailag pedig tágítja a teret. 

 Bordó kiegészítőkkel (pl. függöny) hatásos kombinációja a nyugalomnak és a 
kifinomultságnak. Tökéletes egyensúlyt teremt a meleg és visszafogott nyers szín az 
eleganciát, gazdagságot és életerőt sugárzó bordóval. A hangulatvilágítás elemeként pedig - 
a legújabb trend szerint - sejtelmességet és misztikusságot sugall. 

A Római Travertin kövek többféle méretben és vastagságban rendelhetők, valamint hálózva és 
egyesével is felrakhatók. Utóbbi igazán rusztikus hatást kelt, mert nem szabályos panelként 
ismétlődő mintázatot ad.  

 A Mediterrán Építőház speciális technológiájával kisebb falfelületekre (lakott épületekben is) 
tisztán, gyorsan felburkolhatók. 

 A lapok cserélhetők, ha a későbbiekben megsérülnének, valamint kültéren graffiti elleni 
védőszerrel kezelhetők. 

Hasznos tudni:  

 A műkőből készült, illetve a kőutánzatú falburkolatok nagyjából egységes színtónusúak.  
A természetes kőlapok azonban színben eltérőek lehetnek egymástól.  

 Ez azért van, mert ezek nem mesterségesen előállított lapok, hanem a természetből tömbként 
kikerülve méretre vágják őket, és felületüket igény szerint megmunkálják.  

 A színbeli változatosság nem hátrány, hanem éppen ez a kő szépsége. 

 

 

 

 



Római Travertin mediterrán kő - Színek 

 

Római Travertin 3 cm 
 
mélysége: 3,5-4 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: változó 

 

Római Travertin mediterrán kő - Ápolás 

Ápolás leírása 
Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-
4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk, 
mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a 
kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, 
amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ kül- és beltérben is érdemes impregnáló anyaggal 
bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése 
esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás). 
 

Római Travertin mediterrán kő - Burkolás 

A burkolás általános leírása 
Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.  

Burkolási folyamat 
Natúrkőhöz alkalmas ragasztóhabarcsot használjuk. A Mediterrán Építőház speciális technológiájával 
kisebb falfelületekre (lakott épületekben is) tisztán, gyorsan felburkolható. 

Burkolási időpont 
Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5 C alatt lennie. 

Fugaszélesség 
- 

Az építési terület különleges védőintézkedései 
Tiszta, száraz, szilárd alap szükséges a burkoláshoz. 

 

 

 

 

 

 



Horvát mediterrán kő 

Horvát mediterrán kő származási országa: Horvátország 
kőzete: mészkő 
 
mélysége: 1-3 cm 
magassága: 1-3 cm 
hosszúsága: változó 
 

 
A horvát mészkő évek óta népszerű nálunk, pedig évről-évre változik a divat az építészetben. Minden 
évnek megvan a saját jellemzője úgy a színek, mint a formák, a mintázatok és az anyaghasználat 
terén. Valahogy olyan ez, mint az öltözködési stílusunk.  

 Ahogy kisebb változtatásokkal egy-egy ruhadarab újra divatba jön, úgy lesznek népszerűek a 
rusztikus kőburkolatok egy-egy modern környezetben is. 

 Csak egy kicsit átformálva. 

A horvát mészkővel eddig elsősorban mediterrán stílusú házak kerítésén, lábazatán és teraszán 
találkozhattunk.  

 Rusztikus megjelenésével, meleg, barátságos színvilágával a nálunk oly méltán kedvelt déli 
országok hangulatát idézi.  

 A modern építészet azonban ma már nem a robosztusság hangsúlyozására törekszik, hanem 
sokkal inkább a természet adta anyagok játékos összhangját, a tökéletes egyensúlyt igyekszik 
megteremteni.  

 Anyagokat, formákat és színeket merőben új, de harmonikus módon kapcsol össze.  
 Ezért a rusztikus, szabálytalan horvát mészkő burkolatok ma már inkább csak elvétve, a 

belőlük készített mediterrán kő csíkok annál gyakrabban jelennek meg a házak külső és 
belső tereiben.  

A búskomorság ideje lejárt. A szürkét egyre inkább felváltják az élénk, harsány színárnyalatok, 
melyeket szépen kiegészítenek és kiemelnek a lágy, semleges színek.  

 Szenvedélyt és életvidámságot egyesítenek nyugalommal és kifinomultsággal.  

Merjünk hát színt vinni az életünkbe, mert ezzel a hangulatunkat is pozitívan befolyásoljuk! Nem 
mindegy azonban, hogy hogyan.  

 Nagy felületeken kerüljük a merész színek használatát.  
 Inkább a bútorok és a kiegészítők színeiben jelenjenek meg a vérpezsdítő, szenvedélyes 

színárnyalatok.  
 A horvát kő lágy, krémes színvilága jobban harmonizál az energikus színekkel, mint a 

hófehér. A fehér bár semleges, mégis túlságosan erős kontrasztot ad.  

Hasznos tudni:  

 A műkőből készült, illetve a kőutánzatú falburkolatok nagyjából egységes színtónusúak.  
A természetes kőlapok azonban színben eltérőek lehetnek egymástól.  

 Ez azért van, mert ezek nem mesterségesen előállított lapok, hanem a természetből kikerülve 
méretre vágják őket, és felületüket igény szerint megmunkálják.  



 A színbeli változatosság nem hátrány, hanem éppen ez a kő szépsége. 

Szakszerű burkolással (megfelelő ragasztó) és gondos ápolással (kőápoló szerek) a horvát 
mészkő 

 évtizedekig megőrzi eredeti szépségét. 

Ha igazán karakteres burkolatra vágyik, emelje ki a horvát mészkő színét Lithofin színmélyítő 
impregnálószerrel! 

 

Horvát mediterrán kő - Színek 

 

horvát mészkő 

 

Hókristály mediterrán kő 

 

Származási ország: Olaszország. Kőzet: márvány.  
 
mélysége: 3-3,5 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: változó 

 

 

 

 

 

Hókristály mediterrán kő - Színek 

 

hókristály 



Grafitszürke mediterrán kő 

kőzet: kvarcit 
 
mélysége: 1-3 cm 
magassága: 1-3 cm 
hosszúsága: változó 

 

Grafitszürke mediterrán kő - Színek 

 

grafitszürke 

 

Kávébarna mediterrán kő 

 

kőzet: pala 
 
mélysége: 2-2,5 cm 
magassága: 3,5 cm 
hosszúsága: változó 

 

 

 

Kávébarna mediterrán kő - Színek 

 

kávébarna 

 

 

 

 



Krémfehér mediterrán kő 

kőzet: mészkő 
 
méret: 4 x 22 x 1 cm 

 

 

 

Krémfehér mediterrán kő - Színek 

 

capuccino 

 

krémfehér 

 

okkersárga 

 

 

Mézszínű mediterrán kő 

kőzet: kvarcit 
 
mélysége: 1-1,5 cm 
magassága: 3,5 cm 
hosszúsága: változó 

 

 

 

 



Mézszínű mediterrán kő - Színek 

 

barackvirág 

 

mézszínű 

 

Borostyánsárga mediterrán kő 

kőzet: csillámpala 
 
mélysége: 1-3 cm 
magassága: 1-3 cm 
hosszúsága: változó 

 

Ultramodern mediterrán kő 

kőzet: mészkő 
 
magassága: 2 cm 
hosszúsága: változó 
mélysége: 2 cm és 4 cm 

 

Vörös mediterrán kő 

Származási ország: Magyarország. Kőzet: mészkő.  
 
mélysége: 1,5-2 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: 12 cm 

 

 

 

 



Vörös mediterrán kő - Ápolás 

Ápolás leírása 
Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-
4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk, 
mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a 
kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, 
amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ kül- és beltérben is érdemes impregnáló anyaggal 
bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése 
esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás). 
 

Vörös mediterrán kő - Burkolás 

A burkolás általános leírása 
Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.  
Burkolási folyamat 
Natúrkőhöz alkalmas ragasztóhabarcsot használjuk.  
Burkolási időpont 
Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5 C alatt lennie. 
Fugaszélesség 
- 
Az építési terület különleges védőintézkedései 
Tiszta, száraz, szilárd alap szükséges a burkoláshoz. 
 

Zöld mediterrán kő 

Származási ország: Németország. Kőzet: mészkő.  
 
mélysége: 3-3,5 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: változó 

 

 

 

Zöld mediterrán kő - Ápolás 

Ápolás leírása 
Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-
4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk, 
mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a 
kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, 
amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ kül- és beltérben is érdemes impregnáló anyaggal 
bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése 
esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás). 
 



Zöld mediterrán kő – Burkolás 

A burkolás általános leírása 
Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.  
Burkolási folyamat 
Natúrkőhöz alkalmas ragasztóhabarcsot használjuk.  
Burkolási időpont 
Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5 C alatt lennie. 
Fugaszélesség 
- 
Az építési terület különleges védőintézkedései 
Tiszta, száraz, szilárd alap szükséges a burkoláshoz 
 

Színes mediterrán kő 

Származási ország: Magyarország. Kőzet: riolit tufa.  

 
mélysége: 1,5-2 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: 10 cm 

 

Színes mediterrán kő - Ápolás 

Ápolás leírása 
Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-
4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk, 
mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a 
kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, 
amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ kül- és beltérben is érdemes impregnáló anyaggal 
bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése 
esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás). 
 

Színes mediterrán kő - Burkolás 

A burkolás általános leírása 
Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.  
Burkolási folyamat 
Natúrkőhöz alkalmas ragasztóhabarcsot használjuk.  
Burkolási időpont 
Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5 C alatt lennie. 
Fugaszélesség 
- 
Az építési terület különleges védőintézkedései 
Tiszta, száraz, szilárd alap szükséges a burkoláshoz. 
 



Sárga-szürke 202 mediterrán kő 

Származási ország: Brazília. Kőzet: kvarcit. 
 
mélysége: 1-3 cm 
magassága: 3 cm 
hosszúsága: változó 
 
60 x 15 cm-es panelekre ragasztva 

 

Sárga-szürke 202 mediterrán kő – Színek 

 

sárga-szürke 

 

Sárga-szürke 202 mediterrán kő - Ápolás 

Ápolás leírása 
Az első hetekben csak meleg vízzel kell tisztítani, hogy a habarcságy biztosan kiszáradjon, aztán minden 2-
4 hétben nemeskőszappannal és meleg vízzel. Sav- ill. lúgtartalmú tisztítószereket ne alkalmazzunk, 
mert ezek a felületet megmarják és a követ porózussá teszik. A nemeskőszappan olajat tartalmaz, ami a 
kőbe behatol, a követ védi és fényt ad neki. Túl sok nemeskőszappan alkalmazásánál a felület foltos lehet, 
amit azonban sima vízzel le lehet mosni. A követ kül- és beltérben is érdemes impregnáló anyaggal 
bekenni, ami páraáteresztő, ellenben víztaszító, védelmet biztosít a kávé, vörösbor, illóolajok stb. kiömlése 
esetén, valamint általa a kő ellenállóbb lesz a külső hatásokkal szemben (koszolódás). 
 

Sárga-szürke 202 mediterrán kő - Burkolás 

A burkolás általános leírása 
Kizárólag szakemberek által javasolt természetes kövekkel burkoltatni.  
Burkolási folyamat 
Natúrkőhöz alkalmas ragasztóhabarcsot használjuk.  
Burkolási időpont 
Az alap, a felhasznált anyag és a munkaterület hőmérsékletének nem szabad +5 C alatt lennie. 
Fugaszélesség 
- 
Az építési terület különleges védőintézkedései 
Tiszta, száraz, szilárd alap szükséges a burkoláshoz. 
 



Mediterrán Építőház Kft.   

 

Bemutatóterem 

Cím: 2040 Budaörs, Károly király u. 16.  

Telefon: 23-500-770, 20/589-5912 

Fax: 23-500-771 

E-mail: info@mediterranepitohaz.hu 

Nyitva tartás:   

hétfő, péntek: 8.30-18.00  

kedd, szerda, csütörtök: 8.30-17.00  

szombat: 9.30-13.30  

    

 

 
 
 
Raktár/árukiadás  
 

Cím: 2030 Érd, Szajkó u. 42. 
 
E-mail: info@mediterranepitohaz.hu 
 
Adószám: 13509279-2-13  
 
Cégjegyzékszám: 13-09-152186  
 
Nyitva tartás: 
 
hétfő-péntek: 7.00-16.00  
 
szombat: zárva  

 
 
 
 

 
 


