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Leier Cégcsoport 45 év tapasztalatával
\ vlag lulyal atosan változik, e1e
együtt mi emberek is. Épített környezetünkkel kapcsolatos elvárásaink
magasabb szintre helyez ő cinek. Új
kihívásokra vágyunk.
I akuhelyünk. varosunk, utcánk, házunk megjelenésével Is prezentálni
kivónjuk egyed iségönket és értékrencl ünket. Olyan megoldásoka L ötleteket, anyagokat keresünk, melyek ezt
több évre, évtizedre Is biztosítják.
Litéker teremtve mutatjuk he Önniagunka t. térbe és feltiletbe építve
elkészítjük maradandó névjegyünket
.\z Európában egyedülállóan széles
épít ő anyagkínálatot biztosító Leler
cegcsoport az üt- és kertburkolatok
körében is segítséget ad Önnek a
minő ségi terek kialakításához. Hiszsz ő k, hogy termékeinkkel megoldást
L nálunk egy értékes lakókörnyezet
megteremtéséhez. A bemutatott
térkialakításokkal csak ötletei adlia

tunk, de ha egyéni elképzelése van,
mi annak megvalósítására is találunk
megoldási. Fejlesztéseink természetesen Íolyamatosak, ezért a legkiválóbb
a I apa nyagokból modern technológiával el ő állított lermékeink köre
is bő vül. Orömünkre szolgál, hogy
termék és cégíejlesztésünk eredményeként mosta ntól csa knem valamennyi üzemünkben rendelkezésére
állunk a magas min őségi szinten álló.
prémium kategóriás KAISERSTEIN
termékekkel is.
Cégünk egyik alapelve. hogy Vev ő ink
ötlete ire megoldással szolgálj unk, 11letve kibontsok azokat. I zért fejlesztjók termékeinkei mi ncl ig ii. aktnális
rendek és technológiák irányába és
ezért építettük meg magyarországi
m I ntakertjeinket jánosházán, több
mint S000 itt és lKópházán 21 .000 m
lel üieten Engedjék meg. Ii ogv meghívjuk Onöket egy izgalmas, kalandos barangolásra. Segitjük döntését
a megfelel ő szin kiválasztásában,
javaslatot teszünk egy klasszikus, egy
elegáns, egy nagyvilági, vagy egy antik burkolat megépítésére. Ne Feledje,
az épitéshez a területet On adja, a
teimékkiválasztásl.)an mi is segítünk,
az ízlésesen elkészült m ő azonban
közös biiszkeségünk lesz.
látogasson cl honlapunkra, ahol
min tI ig bem utatjuk alaptermékeinkhez illeszked ő kiegészít ő inker,
figyelemmel kísérhel ő termékeink fejlesztése. itt megtalálható legírissehl
termékkínálatu nk, megteki nthei ő ek
a legüjabban elkészült projektek.
Fiisz On is tudja, a világ folyamatosan
változik, vele együtt nii emberek is
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