
 

 

 

  

 

Kerítésválasztó kisokos 

Gondozásmentes kerítés az Ön ízlésében. 

Átfogó segítség ahhoz, hogy olyan kerítést 

választhasson, amellyel sokáig elégedett lesz. 
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Kerítést szeretne építeni, de nem 

tudja, hogyan fogjon hozzá?  

 Építkezett, vagy tönkrement régi kerítése? 

 Van elképzelése az új kerítésről, de nem tudja, 

melyik a jó megoldás hosszú távon? Nem tudja, 

hogy mérje fel az anyagszükségletét? 

 

10 leggyakoribb hiba, ami garantáltan elégedetlenséghez vezet: 

1. Nem megfelelő anyagból készült 

2. Nem megfelelő a minősége 

3. Nap kiszívja a színét, repedezik, vetemedik 

4. Nehéz, problémás felszerelés 

5. Előre gyártott elemek, egyedi megoldás nem lehetséges (nehéz terep) 

6. Többszöri elő- és utókezelést igényel a tartósság érdekében 

7. Nincs garancia a kerítésre 

8. Nehéz tisztán tartani 

9. Nem nyújt kellő biztonságot 

10.  Külföldi cég terméke, ha probléma adódik nincs kihez fordulni 

reklamációval 

A kerítés azon kívül, hogy hasznos funkciót lát el, körbefogja telkét, kizárja a 

külvilágot, biztonságban tartja udvarát, széppé teszi házát és környezetét. Nincs 

elképzelése milyen anyaggal járna jobban? Ne felejtse el, hogy nem mindegy az 

sem, mennyi időt, energiát, pénzt emészt fel a későbbiekben a szép állapot 

fenntartása. 

Komoly költségeket eredményez egy újrafestés, vagy egy esetleges felújítás. 

A szélsőséges időjárás hatásait is bírnia kell a kerítésnek, emiatt nem mindegy 

annak önsúlya sem.  
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7 fontos szempont, ami ahhoz kell, hogy minden nap örömmel töltse el 

kerítése látványa: 

1. Szép színek: egyszínű és tökéletes fahatású színek 

2. Egyedi formatervezés, egyedi színösszeállítás 

3. Nem igényel utókezelést, nem kell csiszolni, festeni  

4. Tökéletes, tartós kerítés elemek, nem vetemedik el 

5. Ellenáll az időjárás viszontagságainak 

6. Könnyedén tisztítható 

 

Mire figyeljen, ha kerítésépítéshez akar kezdeni? 

 Elsősorban az anyagválasztásra. Feltehetően hosszú távra tervez, és 

szeretné a szép új kerítés látványát minél tovább élvezni, ha lehet a lehető 

legkevesebb idő és pénzráfordítással. Bizonyos anyagokat szükséges 

felújítani ahhoz, hogy megőrizze szépségét, minőségét (pl.: fa). Mert mi az, 

ami mindenkinek kevés van? Az idő. 

 

 Fontos eldönteni a kerítésünk célját. Díszítse a házunkat és környékét, 

biztonságot is nyújtson? Ha lehet, a célnak megfelelőt válasszunk, ami 

legyen összhangban az esztétikummal is.  

 

 Végig kell gondolnunk a kerítés magasságát. Hazánkban többnyire 150 cm-

es kerítéseket  használnak, helyenként előfordul alacsonyabb is.  

 

 Gondoljuk végig az átláthatóságot, ami nem csak amiatt fontos, hogy 

belátnak-e az utcáról, de megfontolandó, hogy mi mennyire szeretnénk 

kilátni. Az elemek sűrűsége meghatározza az anyagköltséget is, hiszen annál 

több anyagra van szükség. 
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Milyen kerítés megoldások közül választhat?  

 

1. A kerítés anyaga szempontjából: 
o Fém 

o Fa 

o Terméskő 

o Beton 

o Műanyag 

o Ezek valamelyikének kombinációja 

 

2. A kerítés átláthatósága szempontjából: 

o Teljesen átlátható 

o Részlegesen átlátható 

o Külvilágot teljesen kizáró 

 

3. Felületkezelés szempontjából: 

o Nyers, felületkezelést, alapozást és színezést igényel 

o Alapozóval felületkezelt, de színezésre szorul 

o Természetesen vagy gyárilag színezett 

 

4. Funkciója szempontjából: 

o Csak telekhatár kijelölésére alkalmas 

o Főként védelmi funkciónak tesz eleget, de nem különösebben szép 

o Csak esztétikus, de kevésbé véd 

o Esztétikus és nagyfokú védelmet biztosít 

 

5. Építhetőség és felszerelhetőség szempontjából: 

o Eszköz és szakember igényesek 

o Házilag kivitelezhető a háztartásban megtalálható eszközökkel, némi 

alap barkácsolási képességgel 

o Házilag könnyen szerelhető 
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Hasonlítsuk össze a főbb kerítéstípusok különböző alternatíváit! 

 Drótfonat: 
Előnye: horganyozott, időjárásálló és olcsó megoldás 

Hátránya: csak standard méretben kapható, nem esztétikus, könnyen 

eldeformálódhat, könnyű rajta behatolni. Belátnak udvarába, és nem 

időtálló. 

Ár: sima: 299-535 Ft/fm, sötétzöld: 380-400 Ft/fm 

 

Összegzés: a legkönnyebben beszerezhető, a legegyszerűbb bár legkevésbé igényes. Eleget tesz 

a telek körbekerítésére, de nem tesz eleget annak, hogy kizárja a külvilágot. 

 

 Kovácsoltvas: 
Előnye: időjárásálló, esztétikus 

Hátránya: drága, korlátozott színválaszték, meghatározott évenként 

csiszolást, újrafestést igényel, plusz költségek merülnek fel. 

Ár: magasságtól, mintázattól, mennyiségtől függően kb. 26 000- 

45 000Ft+áfa/m2 

 

Összegzés: valóban szép, de drága megoldás, ami további költségeket, munka és időigényes 

utókezelést is igényel. A külvilágot nem zárja ki. 

 

 Ponthegesztett acélhuzal: 
Előnye: merev, viszonylag erős kerítés 

Hátránya: lakó házhoz nem esztétikus, ipari jelleget kölcsönöz, standard 

méretekben kapható, belátnak az utcáról. 

Ár: 5200-6800 Ft/123x250 cm 

 

Összegzés: könnyen beszerezhető, nem szép megoldás, és nem zárja ki a külvilágot. 

Utógondozást is igényelhet. 

 

 Beton: 
Előnye: erős kerítés, kizárja a külvilágot, hangszigetel 

Hátránya: lakó házhoz nem esztétikus, rideg látványt nyújt, nem variálható, 

külön kell vásárolni kis- és nagykaput. Súlya miatt nehéz felrakni. 

Ár: 2540-3300 Ft/147x40x5 cm 

 

Összegzés: erős, de nem túl szép megoldás, súlya miatt nem könnyű a kerítésépítés. 

Utógondozást is igényelhet, egyes kiviteleknél. 
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 Terméskő:  
Előnye: esztétikus, gyorsan összeállítható, kizárja a külvilágot 

Hátránya: a szakszerű kivitelezéshez, oszlopok pontos beállításához 

szükséges szaktudás, elég drága, kis- és nagykaput külön kell beszerezni 

Ár: 35 164 Ft-tól/140x250 cm 

 

Összegzés: esztétikus, gyorsan összeállítható, de drága és a pontos beállítás elengedhetetlenül 

szükséges. 

 

 Faléc akácból: 
Előnye: többféle profil, többféle hosszméret (60-200 cm-ig), várható 

élettartam kitettségtől függően 25-35 év, szép rajzolatú, nagy szilárdságú 

Hátránya: drága, csak egyszínű lehet (sárgás-/aranybarna), nehéz 

megmunkálni, a fa kerítéselemeket 2 évente újra kell csiszolni, festeni, viszontagságos időjárás 

miatt elvetemedhet, tönkremehet a fa, ami miatt cserélni kell. 

Ár: natúr 4970 Ft/m2kerítésre való, 5 cm-es hézagokkal, festett: 7070 Ft/m2 kerítésre való, 5 cm-es 

hézagokkal 

 

Összegzés: könnyen beszerezhető nem tartós és nem olcsó megoldás, ami további gondozást is 

igényel. A nem megfelelő gondozás miatt, hamar tönkremegy. Nem zárja ki a külvilágot. 

 

 Faléc fenyőből: 
Előnye: szép rajzolatú, többféle színre festhető, könnyen, jól 

megmunkálható, olcsóbb a keményfánál 

Hátránya: mivel puhafa rövid élettartamú, a fa kerítéselemeket 2 évente újra 

kell csiszolni, festeni, viszontagságos időjárás miatt elvetemedhet, 

tönkremehet a fa, ami miatt cserélni kell   

Ár: natúr 2660Ft/m2 kerítésre való, 6 cm-es hézagokkal, festett: 4410 Ft/m2kerítésre való, 6 cm-es 

hézagokkal 

 

Összegzés: Költséges, időigényes és nem tartós megoldás, utógondozást igényel. Nem zárja ki a 

külvilágot. 

 

Hagyományos fakerítésszerű megjelenésben gondolkodik? 

A természetes anyagokat kedvelőknek jó választás lehet, viszont sok elő-, és utógondozást 
igényel ahhoz, hogy megőrizze szépségét. Költséges, idő- és munkaigényes. Több féle 
fakerítés közül választhat. Ma már rengeteg féle megoldás létezik. Meghatározó lehet háza 
stílusa, udvara, kertje mérete, elrendezése. Inkább díszít, mint védelmet nyújt, a szélsőséges 
időjárás könnyen kárt okozhat benne. Fix méretekben kapható elemek, egyéni kialakítású 
telek körbekerítésénél nem variálható. 
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Elege van az állandó kerítés felújításból?  
Átlagos kerítése nem tűnik ki a többi közül, esetleg 

nem illik házához és annak környezetéhez? Nem 

variálhatóak az elemek, túl nehezek? Nem nyújt kellő 

biztonságot? Elege van abból, hogy belátnak az 

udvarába? Esetleg különbözik a kis kapu és a 

nagykapu vagy szeretne utólag még egy kis kaput, de 

már nem kaphatóak ezek az elemek? Nehéz 

felszerelni a kerítéselemeket? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sokba kerül a felújítás, újrafestés? Nincs felesleges ideje, amit erre fordíthatna? Tönkrement 

a régen készül kapu és nem kaphatóak már ilyen típusúak a pótlásához, kiegészítéshez? 

Esetleg kutyát tart és folyton elszökik? Nehéz tisztán tartani? Könnyen megrongálódik, vagy 

az időjárás változása hatással van az anyagára? 

Felújította házát, kertet épített és a régi kerítése nem illik a környezetébe? 
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Minden korábbi kerítésvásárlási és építési szempont előnyeivel 

rendelkezik a következő megoldás. 

 Van olyan megoldás, ami egyben élethű fahatású megjelenést biztosít, de 

mentesít a fával kapcsolatos folyamatos festési, karbantartási 

feladatoktól.   

 Képes teljes takarást biztosítani anélkül, hogy nehéz anyagokból 

készülne. 

 Egyedi igény alapján előre színezett, amely tartósan ellenáll az időjárás 

viszontagságainak. 

 A felszerelése nem igényel különösebb szaktudást és eszközöket. 

 Az elrendezés módjától függően szabályozható, hogy mennyire látnak be 

az utcáról. Részleges beláthatóságtól a külvilág teljes kizárásáig 

változtatható az elemek felszerelésének sűrűsége. 

 A védelem szempontjából igény szerinti magasságban építhető. Ezáltal a 

védelem érzete növelhető. 

 Ugyanabból az anyagból készülhet a kerítés, a kis- és nagykapu, míg ez 

egyes anyagoknál nem lehetséges. 

 

 

                              

 

Fém! 
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Önnek mi a fontos, amikor kerítést választ, jelölje meg, nehogy 
elkerülje figyelmét! 

Olyan anyaga legyen, ami tartós? 

Könnyen felszerelhető legyen? 

Ellen álljon az időjárás viszontagságainak? 

Illeszkedjen házához és annak környezetéhez? 

Modern színben vagy fa mintában gondolkodik? 

Könnyen tisztítható legyen? 

Egyedileg készüljön az Ön megrendelése alapján? 

Magyar cég, magyar termékét választaná? 

Ne legyen túl nehéz? 

Magassága ne szabjon korlátokat? 

Átláthatóság szempontjából hagyjon mozgásteret az Ön számára? 

 

Bár úgy tűnik fakerítés, de ez egy fémkerítés, fahatású 
színnel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Fém! 
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Amennyiben fontosak Önnek ezek a tulajdonságok, van 
megoldásunk az Ön számára.  
A NÍVÓ kerítés mindezeket tartalmazza.  

NÍVÓ kerítés elemek előnye: 

Időjárásálló, elegáns, letisztult megjelenésű 

Többféle szín: egyszínű vagy fahatású színek közül választhat 

Nem kell folyamatosan felújítani az évek alatt, mint a fakerítéseket 

Egyedi méretre és színre gyártjuk az Ön igényei szerint 

Nem rozsdásodik, nem vetemedik, és nem színeződik el 

Nem csak a telek védelmét szolgálja, hanem a megjelenése is elegáns, valósággal 

öröm ránézni. A kert dísze lehet. 

Választhatja egyszínű vagy fahatású változatát, amely kinézetében a 

megszólalásig hasonlít a fa kerítéslécekre, a fa erezetű mintának köszönhetően. 

Mindez ötvözve a horganyozott acél időjárásálló tulajdonságaival. 

Magas minőségi követelményeknek megfelelő előkezelt, horganyzott, UV-stabil 

porszórással ellátott 0,7 mm-es acél kerítéselemeket rendelhet. 

A kerítéselemeket úgy variálhatja, 

ahogy Önnek tetszik: 

sűrűn/hézagosan/hézag 

nélkül/átfedéssel, 

vízszintesen/függőlegesen. Tetszőleges 

méretben. 

Minőség, termékgarancia, megbízható 

márka a magyar piacon, több évtize-

des tapasztalattal rendelkező cég 

terméke. 

A rendeléstől számított 3-6 hét belül elkészítjük a kért terméket. 
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Ha kerítést szeretne építeni, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá? 
A NÍVÓ kerítéselemeket bárki gond nélkül össze tudja szerelni házilag is, nem kell hozzá szakember! 

Miért? Azért mert, kerítését az Ön igényeinek

megfelelően, egyedi méretre és színre gyártjuk. Nem 

kell csiszolni, alapozni, festeni, mert a felületkezelést 

mi elvégezzük! Önnek csak fel kell csavarozni az 

elemeket a helyére és kész is! Magas minőségi köve-

telményeknek megfelelő előkezelt, horganyzott, UV-

stabil porszórással ellátott 0,7 mm-es acél kerítés-

elemek.

Ha elege van az állandó kerítés 

felújításból? 

A NÍVÓ kerítéselemek ellenállnak a Nap káros UV-sugárzásának, esőnek, szélnek, hónak.  Nem fakul 

ki, nem hólyagosodik fel, nem pattogzik le, nem vetemedik el és nem rozsdásodik, ezért Önnek nem 

kell bíbelődnie az örökös bosszantóan időigényes kerítés felújítással. Az idő pénz. A NÍVÓ 

kerítéselemekkel nem csak az idejét, hanem a pénzét is megtakaríthatja, mert nem kell rá időt 

fordítania, ráadásul így a felületkezeléshez szükséges eszközöket, anyagokat sem kell megvásárolnia!

Megtérülés: Már az első-második újrafestés esetén megtérül a festék ára, és az 

idő! Az Ön ideje szabad, így egyéb hasznosabb dologra használhatja! 
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Mire figyeljen, ha olyan kerítést akar építeni, amely 

évekig szép marad, miközben semmilyen gondoskodást 

nem igényel? 

Elsősorban a kerítés anyagára és annak tartósságára. A NÍVÓ kerítés-

elemek 0,7 mm-es acélból készülnek, évek alatt kiforrott technológiával. 

Időt álló bevonattal készülnek, ami miatt ellenáll a fagynak, az UV 

sugárzásnak, csapadéknak és a viharnak. 

Kivitelezésére: magas minőségi követelményeknek megfelelő előkezelt, 
horganyzott, UV-stabil porszórással ellátott. 

Rögzítésére, gyorsan felszerelhető. A felszerelés iránya, elemek 
sűrűsége és egyedi színei sokféle lehetőséget hordoznak. 
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Gondozásmentes NÍVÓ kerítés az ön ízlésében.  

 Időjárásálló, elegáns, letisztult, környezetbarát 

 Felületkezelt bevonat, egyszerűen, könnyedén tisztítható 

nedves törlőruhával, tiszta vízzel 

 Többféle szín: egyszínű vagy fahatású, nem kell folyamatosan 

felújítani az évek alatt, mint a fakerítéseket. 



 Egyedi méretre, színre gyártás. 

 Nem rozsdásodik, nem vetemedik, és nem színeződik el. 

 Nem csak a telek védelmét szolgálja, hanem még a megjelenése is elegáns, 

valósággal öröm ránézni, a kert dísze.  

 Választhatja egyszínű vagy fahatású változatát, amely kinézetében a megszólalásig 

hasonlít a fa kerítéslécekre –a fa erezetű mintának köszönhetően-, ötvözve a 

horganyozott acél időjárásálló tulajdonságával.  

 Magas minőségi követelményeknek megfelelő előkezelt, horganyzott, UV-stabil por-

szórással ellátott 0,7 mm-es acél kerítéselem.  

 A kerítéselemeket úgy variálhatja, ahogy Önnek tetszik: sűrűn/hézagosan/hézag 

nélkül/átfedéssel, vízszintesen/függőlegesen. 

 

 

A NÍVÓ kerítés elemek időjárásálló, egyszínű vagy 

fahatású acél kerítéselemek. 
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Kérjen ajánlatot írásban, vagy keresse 

munkatársainkat a telefonos elérhetőségeinken. 

 

Ajánlatkérés 
http://nivokerites.hu/ajanlatkeres/ 
 

Munkatársaink telefonos elérhetőségei 
http://nivokerites.hu/kapcsolat/ 

 

 

 

 

 

 

Gondmentes kerítésépítést kíván, a  

Nívó kerítés csapata  

http://nivokerites.hu/ajanlatkeres/
http://nivokerites.hu/kapcsolat/



