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Az oxigént, a legfontosabb éltetõ gázt az ember a légkörbõl 
kapja. A vizet, az ember, és az élõ szervezetek legfontosabb 
alkotórészét, a hidroszférából, a vízkörbõl nyeri õsidõk óta az 
emberi szervezet. Testünk többi éltetõ anyaga növényi vagy 
állati közvetítéssel a földkéregbõl származik,  és a 
földkéregbõl származnak az emberi épületek anyagai is. 
Legbiztosabb „hajléknak” a legõsibb idõkben a barlang 
kínálkozott. A barlangot még a föld erõi hozták létre.

A hidroszféra, atmoszféra hõmérsékleti és az általánosan 
ismert éghajlati változások miatt a legbiztosabb védelmet már 
az emberiség õskora óta a földkéreg anyagaiból épített hajlé-
kok adták. Sokkal ellenállóbbak, biztonságosabbak voltak, mint 
a kunyhók és sátrak. Anyagaik a földkéreg lapos, palás köveibõl 
vagy agyagból, fával kombináltan a talajból tevõdtek össze.

Egyiptomban az uralkodó elit lakhelyeit kõtemplomszerû 
építmények adták. A görögöknél a kõbõl való építkezés elsõ-
sorban a szent helyeken vált általánossá. A római biroda-
lomban a földi gazdagság jelképe a kõbõl épült palota lett. A 
szent helyek már díszített, faragott kõbõl épültek, mintegy 
utánozván az Olimposzon feltételezett isteni lakhelyeket.

A Kárpát-medencében Szent István király rendelte el,  hogy 
minden 10 falu építsen magának templomot. A tatárjárás után 
pedig az országot körülvevõ kõbõl épült várak jelképezték a 
védvonalat. A néptömegek pedig  elszaporodva eleinte 
kõfallal  körülvett városokba, majd megtervezett, épített 
lakóházakba költöztek. Ez a folyamat a beton, vasbeton 
„feltalálásával” a múlt század legkarakterisztikusabb 
építõanyagává avatta a betont.

Napjainkban a beton befedése, eltakarása mellett egyre inkább a nyers, natúr kõbõl való építkezés és annak 
sajátos, természetes elemei válnak uralkodóvá. Így újítják fel a korábban kõbõl épített, faragott templomokat, 
kastélyokat, de a kõbõl készített emlékmûveket, szobrokat is.

A múlt századok építõanyagai a kõféleségek elõfordulási területeit követve szinte országonként változtak. A 
görögök a jól csiszolható mészkövet márvánnyá formálták, így hozták be azt az emberiség fejlõdéstörténetébe. A 
rómaiak a márványt avatták a tisztelt és a kultikus építkezés anyagává.
A fagyveszélytõl terhelt területeken Európában a gránit és a többi kristályos, magmás kõzet terjedt el. Az elterjedésnek 
a temetkezési eljárások általánossá válása a sírkövek, emlékmûvek állításával, faragásával újra és újra lökést adott.
Mária Terézia rendelete, amely szerint a halottakat (különösen a járványok idején) el kell temetni, a XIX.-XX. 
században általánossá tette a kõnek sírkõ és emlékmû céljára való felhasználását is.

Napjainkban a természet felé való visszafordulás éppen a kõnek, mint építõanyagnak az ismételt elterjedésé-
ben fejezõdik ki.

A KÕ SZEREPE AZ EMBER ÉLETÉBEN



Monument

sziklakövek

Egyetlen hatalmas fagyálló sziklatömb 
nyersen vagy durván faragva. 
Sárga, lilásvörös, zöldes, kékesszürke 
színekben. Kertekbe szoliterként, szikla-
kertek részeként, vagy emlékmûvek 
kialakításához.
Kérésre feliratozott márványtábla is 
elhelyezhetõ rajta.
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Sziklakertkövek,

díszkövek
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Sziklakertek, szökõkutak, kültéri vízesések, parki 
térelválasztók, sáncok, rézsük, támfalak kialakí-
tásához. Sárga, vörös, lilasávos, fehér, opálos, 
márványos változatokban. Válogatott, darabolt, 
bányanyers kõtömbök raklaphálóba rakva. 
Személyes megkeresés esetén saját kezû 
válogatás lehetõsége is adott. Egyszínû vagy  
vegyes felhasználás esetén is dekoratív.
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Jól faragható, vágható, csiszolható, fagyálló 
terméskõ darabok. Sárga, zöldesszürke, zöld, 
lilásvörös, fehér színekben. Kerítés és 
épületlábazatok, rusztikus belsõ terek, 
oszlopok, szegélyek, párkányok kialakí-
tásához, igényes épületek építéséhez.

Falazó és lábazati

faragó, építõkövek
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Falazópalák
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Burkolópalák,

térbulkoló lapos kövek

Válogatott, lapos, szabálytalan körvonalú, natúr, palás 
kõlapok. Vékony (1-3 cm), közepes (3-6 cm), vagy vastag (6-
12 cm) változatban, a felhasználási igény szerint. Falra 
burkolatként, kertbe tipegõkõnek, vagy gépkocsibejáróhoz.
Többféle színben és méretben. Fagyálló, kültéren de igényes 
belsõ terek kialakításához is használható.
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Vágott burkolólapok

Falfelületek, bejáratok, kerítések burkolására, 
cementhabarcsba rakva. Szabálytalan alakú, 2-5 
cm vastagságú, tenyérnyi, kéttenyérnyi, natur 
kõlapok, külsõ oldalukon faragott felülettel. 
Több színben.

1 oldalon vágott kõlapok
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Több színben, szép, rajzolatos vágási felületû 
kövekbõl, amilyen vastagságban rendeli. 
Minimum vastagság kb. 1,5 cm. 

2 oldalon vágott kõlapok
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Mind a hat oldalán kívánt méretre vágott 
kõlapok  és kõblokkok. Burkolásra, vagy 
falrakásra is használható, fagyálló natur kõbõl. 
Méretbõl vagy színbõl, egy fajtából, vagy 
kombinálva rakva is szép, dekoratív felületek 
alakíthatók ki.

6 oldalon vágott burkoló

kõlapok és kõblokkok
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Méretre vágott kerítés és oszlop fedlapok,
igény szerint körben vizorral ellátva.

Egyedileg, kézzel
faragott oszlopok
felsõ és alsó záró
elemekkel.

Építészeti kiegészítõk

Egyedileg esztergált korlát, lépcsõ babák, 
méretre készített, élgömbölyített kapaszkodók, 
könyöklõk, ablakpárkányok, legömbölyített 
lépcsõtaposók, rugdosók.
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Natur kõ poháralátét alul filccel vagy anélkül. 

Kerti szalonnasütõ,
gyorsan felépíthetõ.

Kerti ülõke
kerek vagy nyolcszögletû
ülõke résszel.

Napernyõtar tó,
karácsonyfatalp,
gyertyatar tó.

Rajzolatos hasított vagy vágott
kõpala. A természet grafikája,
festmények helyett.
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Kerti kiegészítõk,

használati tárgyak,

díszek

Hengeres szegélykõ
sétányszegélyek,
virágágyások
szegélyezéséhez.

Kézzel faragott
kerti kút
(a képen félkész
állapotban)

Virágszikla (1 vagy 2 lyukkal)
virágvályú, kaktuszszikla.

Esztergályozott virágváza és kõkaspó
Ragasztott virágláda 
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Gardenit:

Gyorsan szikkadó dekoratív kõzetzúzalék
több színben, kerti sétányok, parkolók
térszínének kialakításához. 
Több színben és szemcseméretben.

Kerti-tó granulátum:

Ker t i  t avak  a l j á ra
szórandó granulátum,
amelyen a vizi élõvilág
jól meg tud telepedni.

Kopikõ:

Koptatott, gyömbölyített kõdarabok
sétányok, sziklakertek, teraszok díszítéséhez.



Gondolatébresztõ,

kedvcsináló

vagy ami kimaradt ...
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Elérhetõségünk:
Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft.

3909 Mád, Bartók Béla u. 7-9.
Tel./fax: 47/ 348-537, 30/ 2-780-427

Honlap: www.geoproduct.hu
E-mail: geopro@geoproduct.hu

Rólunk
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