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A FOLYÉKONY BETON 

MŰVÉSZETE



LIQUICON  
TÖREKVÉS A TÖKÉLETESRE

A LIQUICON designbeton gyártását többéves kutató-fejlesztő 

munka után indítottuk el. A hosszú fejlesztőmunka és a tesztek során 

megszerzett gyakorlati tapasztalatok mind azt szolgálták, hogy a lehető 

legtökéletesebb termékeket tudjuk előállítani.

Prémium minőségű alapanyagokból, kialakult nemzetközi beszállítói háttér 

mellett saját, egyedi receptúra alapján csúcsminőségű termékeket állítunk 

elő a vevőink igényeire szabva.

A LIQUICON manufaktúránkban egyedi, kisszériás gyártás mellett 

folyamatos minőség-ellenőrzés folyik, ennek köszönhetően csak hibátlan 

darabok kerülnek a megrendelőkhöz.

Törekszünk a tökéletesre! Célunk a kezdetektől az volt, hogy a megelőző 

kutató-fejlesztő munka, ill. a kisszériás gyártásnak köszönhetően a piac 

egyik legjobb minőségű, legvékonyabb, de ennek ellenére formatartó 

termékeit tudjuk legyártani. Ez nemcsak a design szempontjából fontos, 

hanem a tartóelemek, pl. falak, bútordobozok méretezése szempontjából is.
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SZEMÉLYRE-SZABOTT 
TERMÉKEK ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOK

A LIQUICON termékek egyediek, hiszen a betonból készül 

termékek esetén minden darab egyedi és egyszeri. Mindemellett 

termékeinket akár megrendelőink saját elképzelése alapján is 

megtervezzük, illetve megvalósítjuk, hogy az tökéletesen illeszkedjen 

például egy belsőépítészeti koncepcióhoz, vagy akár egy céges 

arculathoz. Természetesen a már meglévő formákat is tudjuk 

személyre szabottan méretezni, hogy az vágás 

- és toldásmentesen illeszkedjen a 

rendelkezésre álló felületek 

méretéhez.
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LIQUICON CSEMPÉK

Gyönyörű „folyékony” 3D design

A belsőépítészeti koncepciónak megfelelő egyedi méretezés, 

színezés és struktúra

Akár teljesen egyedi formák, minták, vagy grafika megtervezése 

és kivitelezése a megrendelők igénye szerint

Termékeink tömege kisebb, azonos szilárdság mellett 

vékonyabbak, mint a piacon kapható hasonló termékeké

LIQUICON 
PADLÓBURKOLATOK

Személyre szabott méretek és formák (vágás - és 

toldásmentes felületek kialakítása)

Az építészeti koncepciónak megfelelő egyedi színezés 

és struktúra

A tökéletes, töredezésmentes éleknek köszönhetően, 

akár fúgamentesen illeszthető

Kopásálló, ultranagy szilárdságú beton

Igény szerinti színek (anyagában színezett) és 

anyagvastagság
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LIQUICON 
KONYHAPULT

Tervrajz alapján egyedi formák, alakok 

(pl. L, U-alak), egyedi méretek (XXL is) 

gyártása akár illesztésmentesen

A tökéletes, töredezésmentes éleknek 

köszönhetően, akár fúgamentesen 

illeszthető

Kopásálló, ultranagy szilárdságú beton

Igény szerinti színek (anyagában 

színezett) és anyagvastagság

A piacon található méreteknél vékonyabb 

kivitelezés azonos szilárdság mellett

LIQUICON 
DÍSZTÁRGYAK, 
DESIGN BÚTOROK

A burkolatokhoz illeszkedő, teljesen 

egyedi designtermékek, dísztárgyak, 

falidíszek

Visszatérő motívumok, minták, színek, 

de akár eltérő struktúrák hoznak 

harmóniát és stílust otthonába

A konyhaburkolatról visszaköszönő 

gyümölcsöstál formája, a 

padlóburkolathoz plasztikusan 

illeszkedő kaspó, vagy lámpa. 

Csak a képzelet szabhat határt 

a belsőépítészeti elemek között 

megteremtett kapcsolódásnak

LIQUICON 
ABLAKPÁRKÁNYOK 

Személyre szabott méretek és formák 

Az építészeti koncepciónak megfelelő 

egyedi színezés (anyagában színezett), 

struktúra és anyagvastagság

Kopásálló, ultranagy szilárdságú beton



LIQUICON
SZÍNEK

A RAL színskálához hasonló árnyalatok 
gyártunk, amellyel, a környezetével harmonizáló 

felületeket tudunk képezni, legyen szó falfelületekről 

vagy bútorokról, vagy akár a kültéri környezetről.

A belsőépítészeti igényeknek megfelelően különlegesen 
csillogó, akár arany, vagy egyéb metálos felületeket is létre 
tudunk hozni például a falburkolatok, illetve egyéb erős 

mechanikai hatásnak nem kitett felületeknél.

LIQUICON 
BETON

A beton egy élő anyag! Természetes alapanyagainak 

köszönhetően gyönyörű, természetes felületek képezhetőek, 

amelyek egyszeriek és egyediek, hiszen minden darab kicsit más.

A termékeinkben alkalmazott betonnal a gyártás- 

technológiánknak és a felhasznált prémium 

alapanyagainknak köszönhetően a 

betontechnológiai határokat feszegetjük, hogy a 

piacon megtalálható lehető legjobb terméket 

biztosítsuk megrendelőinknek.
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LIQUICON
STRUKTÚRÁK

A különféle kifejlesztett gyártás- 

technológiánknak és tapasztalatainknak 

köszönhetően többfajta, a környezetéhez, 

illetve a belsőépítészeti igényeknek 

megfelelő anyagszerkezetet tudunk 

létrehozni. A hagyományos, nyers 

betonfelületektől, a magas fényű 

tükörsima felületekig, képesek vagyunk 

a megrendelő, illetve a felhasználásnak 

megfelelő struktúra létrehozására. 

Legyen az egy csúszásgátlós járólap, 

vagy egy teljesen sima konyhapult.

LIQUICON
MÉRETEK

Nálunk is fontos a méret! Anyagvastagságban 

a piacon található méreteknél vékonyabb, 

filigránabb megjelenést tudunk 

biztosítani azonos szilárdság mellett. 

Képesek vagyunk akár XXL méretű, 

hossztoldásmentes felületeket pl.: 

konyhapultot előállítani többféle, a 

megrendelő igénye szerinti formában 

(pl.: L, U stb. alakban),  ragasztás nélkül, 

illesztésmentesen. 



RÓLUNK

CSAPATUNK ÉS TULAJDONOSI KÖRÜNK BIZTOS HÁTTERET, MAGAS 

SZINTŰ SZAKTUDÁST ÉS SZAKMAI TAPASZTALATOT NYÚJT. 

HÁTTERÜNK AZ ECOOL GROUP

A LIQUICON márkát az ECOOL Group 

nemzetközi cégcsoport ernyője alatt 

hoztuk létre, amely a közép-európai ipar 

egyik meghatározó kenőanyag és Total 

Fluid Management szolgáltatója. Cégünk 

több mint 20 éves tapasztalattal, stabil 

háttérrel és a régióban a legnagyobb, 

kiválóan képzett szakembergárdával 

rendelkezik. Az európai ipar olyan 

meghatározó szereplőinek szállítunk, 

mint pl. a GE, a Bosch, vagy a Siemens. 

Komplex rendszerben, termékeket és 

minőségi szolgáltatásokat nyújtunk, 

és professzionális megoldásokat 

biztosítunk megrendelőinknek. Ez 

a gondolkodásmód, tapasztalat és 

minőség, ha úgy tetszik üzleti DNS az, amit 

új, LIQUICON márkanévvel fémjelzett 

üzletágunkban is átörökítettünk.
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• Mottó:  

“Tervezés során 

fontosnak tartom, hogy 

szépséget és értéket közvetítsek az élet 

mindennapjaiban és megérintsem az emberek 

érzelmeit különböző vizuális artikulációkkal, melyek 

koncepciót és tartalmat közvetítenek egyaránt.”

• Nemzetközi -, és hazai designpályázati 

helyezések

• Designblogok és magazinok 

publikációi

• Évtizedes szakmai 

múlt a gyártásvezetésben 

és gyártás-optimalizációban 

multinacionális cégeknél, az 

energetikai szektorban és az 

autóiparban

• Jelentős tapasztalat a szálerősített 

műanyagtermékek előállításában, és az 

ehhez szükséges szilikonformák 

gyártásában

• Évtizedes tapasztalat 

látszóbeton felületek, ultranagy 

szilárdságú és öntömörödő 

betonok előállításában.

• Jelentős tapasztalat a beton 

minőségirányítás és minőségbiztosítás 

területén, valamint anyagtechnológiai 

fejlesztések tervezésében és kivitelezésében.

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK, 

GYÁRTÁSVEZETÉS 

Kiss Norbert

ÉPÍTŐMÉRNÖK, 

BETONTECHNOLÓGUS 

Eipl András

DESIGN 

Szűcs Bence
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