
MUKI beton térkő
világító térkő rendszer

KATALÓGUS

2015



MUKI térkövek:
A termékcsalád

MUKI, a világító beton térkő rendszer, egy különböző méretű és tudású burkolati elemeket tartalmazó termékcsalád, 
mely aktív elemeivel fényt, energiát és játékosságot visz környezetének mindennapjaiba. Kültéri és beltéri 
használatra egyaránt alkalmas, teljesen vízálló kialakításával közterekre, kertekbe, párás fürdőszobai környezetbe 
is problémamentesen kihelyezhető. Mottója: az együttélés, játék és természetes aktivitás. 

A termékcsalád elemei a legkisebbtől a legnagyobbig:
S - miniMUKI, M - MUKI_pix, L - MUKIline, XL - MUKIdeluxe, XX - MUKIpro
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miniMUKI

Legkisebb méretű burkolati elem, mely a hagyományos macskakövek 
közé illeszthető beton kockakő. Teljesen vízálló, köztéri felületeken 
látványelemként, vagy irányjelző egységként is kihelyezhető. 
Egyszerű grafikai megoldásokkal különböző hangulatú és funkciójú 
elemek készíthetőek (ikonok, feliratok, díszítés).  Aktív világítás 
nélkül, fluoreszcens mintákkal is megvalósítható.

Referencia munkák

Budapest, Kazinczy utca 24, Centrál Udvarház, 2014

Budapest, Dob utca, OFF-Biennále/ Beton Workshop, 2015
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MUKI_pix

Hagyományos térkő rendszerekhez illeszthető burkolati elem, 
mely állandó vagy érzékelős világítási technológiával készül. 
Egyedi, szerethető grafikai tartalommal rendelkezik, ami széleskörű 
felhasználási lehetőségeket biztosít (külső, belső terek padló 
és fal burkolata). Választható mozgásérzékelő fénytechnikája 
interaktivitást generál a környezetében, kíváncsiságra és játékra 
ösztönöz.

Referencia munkák

Monor, Városfejlesztési pályázat: interaktív köztéri bukolat több helyszínen, 2012
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MUKI_pix
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MUKIline

Hangulatvilágítást biztosító modul rendszerű, LED technológiás 
burkolati elem. Vonalszerű grafikájával egyszerű, mégis látványos 
megjelenést kölcsönöz a kiválasztott felületeknek, legyen szó padló, 
vagy fal burkolásáról. Vízálló kialakítása által kültéri és beltéri 
használatra egyaránt alkalmas egyedi design termék.

Referencia munkák

Budapest, Németvölgyi út, családi ház fürdőszoba, 2013



MUKIdeluxe

Digitális kijelzőként működő beton burkolati elemek, melyek pixel 
alapú képek megjelenítésére alkalmasak. A világítás megvalósítása 
lehet állandó, vagy akár animált, folyamatosan mozgó formában is. 
Információk kijelzésére, adatok, logók, reklámok közlésére alkalmas 
interaktív felület. Az elhaladó emberek figyelmét megragadja, 
információt ad át, illetve interakcióra hív.

Referencia munkák

Kalef - Budapest, Széll Kálmán téri óra terve, 2015
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MUKIpro

A felmerülő igények alapján teljes mértékben személyre 
szabott burkolati termékkategória. Az összes lehetséges 
tulajdonság beépíthető, választható kombinációban, így nem 
kell kompromisszumot kötni.  Válogasd/ssa össze a legjobb 
tulajdonságokat a tökéletes termékhez! 

Referencia munkák

Dohány utcai emlékfal, 2014
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