
Mészkő mozaikok 

A IV. század végén a mozaik fő díszítőelemként jelent meg az 
építészetben. A padlót és a falakat apró, színes márványkockák 
díszítették, melyek szépséget és vidámságot vittek a 
mindennapokba. Akkoriban kézzel készültek az egyes 
mozaikelemek, és elsősorban a fürdőkben, illetve tekintélyesebb 
polgárok lakóépületeiben terjedtek el. 
Ma már egyre kedveltebbek magánépületekben is, elsősorban 
falon, dekorációs elemként. Bár sokféle kőzet használható mozaik 
készítéséhez, nagyon fontos szempont az esztétika mellett az 

időtállóság és nem utolsósorban a megmunkálhatóság. 
 
Lehet rusztikus, bányanyers, vagy éppen csiszolt felületű, különböző vastagságú, méretű és színű. 
Előnyére válhat, hogy nagyon tömör és nagyon kemény kőzet, hogy harmonizál mind a régies, mind a 
modern stílussal. Amivel azonban leginkább belopja magát a szívünkbe a mészkő mozaik, az a sohasem 
hivalkodó, visszafogott és barátságos megjelenése, mellyel finom eleganciát teremt otthonunkban.  

 

 

Antique Quadratique 

 
A mediterrán stílus jellemzői az égetett agyag cserepek, az élénk színek, 
melyek a tűz és az élet megtestesítő jegyei, és amelyek az ott élő emberek 
kultúrájára és temperamentumára utalnak. A meleg hatást kiválóan 
hangsúlyozzák a padló- és falburkolatként is használható, lekerekített élű, 
antik mészkő mozaikjaink. Alkalmasak kül- és beltérbe, akár a teljes felület 
burkolására, vagy csak dekorációs elemként. Az idő múlásával pedig a 
megkopott padló egy patináns környezetet alkot. 
 

Antique Quadratique J-001  
 

J-001: 5 x 5 x 1 cm és 4 x 4 x 1 cm 
J-002: 5 x 5 x 1 cm, 4 x 4 x 1 cm és 3 x 6 x 1 cm 
J-003: 3 x 6 x 1 cm 
J-004: 3 x 6 x 1 cm 
J-005: 3 x 6 x 1 cm 

 
 
 
 
 
 
 



Plaque de mosaique 

 
Letisztult formák, egyszerű és szabályos vonalvezetés: 
ez a minimál stílus. Akár dekorációs elemként használjuk belső 
tereinkben (pl. falberakás), akár a hagyományos 10x10-es konyhai 
csempét váltjuk fel vele, mindenképpen egyedi és különleges tereket 
hozunk létre általa. 

Plaque de mosaique J-001  
 

vastagsága: 1 cm 
magassága: 2/3/5 cm 
hosszúsága: változó 

Plaque de mosaique S-001  
 

vastagsága: 1 cm 
szélessége: 2/3/5 cm 
hosszúsága: 15/20 cm 

Plaque de mosaique S-002  
 

vastagsága: 1 cm 
szélessége: 5 cm 
hosszúsága: 15/20 cm 

 
 
 
 
 
 



Pierre naturelle 

 
Rusztikus felületű mészkő mozaikjaink elsősorban mediterrán 
hangulatúak, de egyre gyakrabban találkozunk velük minimál 
stílusú házakban is. Nem csoda, hiszen mindkét stílus jellemzői a 
természetes anyagok. Bár általánosságban elmondható, hogy a 
mozaikokkal célszerű visszafogottabban dekorálni, meleg színű, 
natúr felületű mozaikjaink harmonikusan illeszkednek belső tereink 
más színű és anyagú burkolataihoz, illetve berendezési tárgyaihoz, 
kiemelve azok - gyakran kontrasztos – színvilágát. 

Pierre naturelle S-001  
 

vastagsága: változó 
magassága: 2/3/5 cm 
hosszúsága: változó 

Pierre naturelle S-002  
 

vastagsága: változó 
magassága: 2/3 cm 
hosszúsága: változó 

Pierre naturelle S-003-004  
 

S-003: 
vastagsága: 6-8 mm 
szélessége: 2 cm 
hosszúsága: változó 
S-004: 
vastagsága: 13-19 mm 
szélessége: 2 cm 
hosszúsága: változó 
 

 
 
 
 
 
 



Pierre naturelle S-005-006  
 

S-005: 
vastagsága: változó 
bányanyers: 5 x 10 cm 
mattcsiszolt betét: 5 x 5 cm 
S-006: 
vastagsága: változó 
méret: 5 x 5 cm, 5 x 10 cm és 5 x 15 cm  

Pierre naturelle S-007-008  
 

S-007:  
vastagsága: változó 
méret: 5 x 5 cm és 5 x 10 cm 
S-008: vastagsága: változó 
méret: 5 x 5 cm és 5 x 15 cm 

Pierre naturelle J-001  
 

vastagsága: 1-2 cm 
méret: 5 x 5 cm  

Pierre naturelle J-002  
 

vastagsága: 1-2 cm 
méret: 5 x 5 cm (csiszolt betéttel) 

Pierre naturelle J-003  
 

vastagsága: 1-2 cm 



Pierre naturelle J-004  
 

vastagsága: 1-2 cm 
méret: 5 x 10 cm 

Pierre naturelle A-001  
 

A-001:  
vastagsága: 1-2 cm 
méret: 5 x 5 cm 
AJ-001: 
vastagsága: 1-2 cm 
méret: 5 x 5 cm és 5 x 10 cm 

Pierre naturelle A-002-003  
 

A-002: 
vastagsága: 1-2 cm 
méret: 5 x 5 cm és 5 x 10 cm 
A-003: 
vastagsága: 1-2 cm 
méret: 5 x 10 cm  

 

Cube 

 
3D mészkő mozaikjaink harmonizálnak mind a 
mediterrán, mind a minimál stílus elemeivel. 
Mivel egy-egy helyiségben biztosan magukra 
irányítják a figyelmet, jobb, ha a „kevesebb néha 
több” elvét alkalmazva szobánként csak 1 teljes 
falfelületet burkolunk velük. Dekorációs 
elemként azonban bátran használhatjuk több 
helyiségben is, megteremtve ezzel a harmóniát  

Cube S-001  
 

S-001: 3 x 3 cm 
S-002: 2 x 2 cm 
S-003: 5 x 5 cm 



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  

 
 
 
 

 
 




