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Tisztelt Partnerünk!
Engedjenek

meg

egy

rövid

ismertetőt

meglévő

termékeinkről,

porcelántárgyainkról. Reméljük, így jobban megismerik cégünket és szolgáltatásinkat,
és jövőbeni együttműködésünk hatékonyabb és sikeresebb lesz.

Magunkról:
A Láva Kerámia Bt. és jogelődje Vágó Árpád keramikus 30 éve foglakozik
szakrális porcelántermékekkel és porcelán fényképekkel, ezen belül 2000 óta,
elsősorban színes technikával.
A cég az eltelt időben itthon a legnagyobb porcelánkép-méretválasztékot
alakította ki, amely 14 különböző méretű ovális porcelánból (2.2×2.8-25×29 cm), 2 szív
alakú és 5 féle négyszögletes porcelánból áll.
A porcelán, kerámia és a rajta lévő kép származását és minőségét változatlanul
a gyártás során bebélyegzett VÁGÓ nyomat szavatolja.
A szakrális termékek gyártásán kívül mindig foglakoztunk ajándék–, dísz-és
reklámkerámia gyártásával is.

Megrendelés:
Megrendelés:
Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, ha a kiválasztással, felerősítéssel,
megrendeléssel, szállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel – készséggel
állunk rendelkezésére.
Rendelési példa: RSZ.: K-20-F2 KERESZT 5 DB

Tájékoztatás és rendelés:
LÁVA Kerámia Bt.
1202 Budapest Marót utca 32.
Vágó Árpád: 06-70-238-4129
Vágóné Latorcai Ágnes: 06-70-315-6320
Tel/ Fax: 06-1-285-1099
E-mail: lavabt@gmail.com
www.lavafoto.hu

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti, az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!

©Láva Bt. 2013

www.lavafoto.hu

PORCELÁN KERESZTEK

K-15: 15×8 cm
K-20: 19.5×9.7 cm
K-23: 23.4×11.6 cm
K-30: 30.5×15 cm
Fehér porcelán kereszt, középen arany csíkkal

K-15-1: 15×8 cm
K-20-1: 19.5×9.7 cm
K-23-1: 23.4×11.6 cm
K-30-1: 30.5×15 cm

Fehér porcelán kereszt, középen arany csíkkal
és porcelán korpusszal

K-15-2: 15×8 cm
K-20-2: 19.5×9.7 cm
K-23-2: 23.4×11.6 cm
K-30-2: 30.5×15 cm
Fehér porcelán kereszt, középen arany csíkkal
és aranyozott korpusszal

K-15-F: 15×8 cm
K-20-F: 19.5×9.7 cm
K-23-F: 23.4×11.6 cm
K-30-F: 30.5×15 cm
Fekete porcelán kereszt, középen arany
csíkkal

K-15-F1: 15×8 cm
K-20-F1: 19.5×9.7 cm
K-23-F1: 23.4×11.6 cm
K-23-F1: 23.4×11.6 cm
Fekete porcelán kereszt, középen arany
csíkkal és porcelán korpusszal

K-15-F2: 15×8 cm
K-20-F2: 19.5×9.7 cm
K-23-F2: 23.4×11.6 cm
K-30-F2: 30.5×15 cm
Fekete porcelán kereszt, középen arany
csíkkal és aranyozott korpusszal

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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K-8: 8×4.5 cm (mázas)
K-8-F: 8×4.5 cm (mázas)

OK-20-F: 20×10 cm
Fekete porcelán ortodox kereszt, középen
arany csíkkal

Fehér és fekete porcelán kis kereszt

PORCELÁN GALAMBOK

KP-300-F: L. mag: 20 cm L. szél: 10cmc.hossz.18cm1

KP-300-L: L. mag.11 cm L. szél.9.6 cm L hossz.27cm

Felfelé néző fehér porcelán galamb, jobbra és
balra néző kivitelben

Lefelé néző fehér porcelán galamb, jobbra és
balra néző kivitelben

KP-300-AF: L. mag:20 cm L. szél:10cm L.hossz.18cm

KP-300-AL:L. mag.11 cm L.szél.9.6 cm L.hossz.27cm

Felfelé néző fehér porcelán galamb arany
díszítéssel, jobbra és balra néző kivitelben

Lefelé néző fehér porcelán galamb arany
díszítéssel, jobbra és balra néző kivitelben

1

Jelmagyarázat: L. mag: legnagyobb magasság, L. szél.: legnagyobb szélesség, L. hossz: legnagyobb hosszúság

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti, az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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PORCELÁN KELYHEK

KH-8: 8×4.5
KH-14: 14×7 cm
KH-16: 16.5×8 cm

Fehér porcelán kehely

KH-14-A: 14×7 cm
KH-16-A: 16.5×8 cm

Fehér porcelán kehely arany csíkokkal
díszítve

KH-8-F: 8×4.5
KH-14-F: 14×7 cm
KH-16-F: 16.5×8 cm

Fekete porcelán kehely

KH-14-AF: 14×7 cm
KH-16-AF: 16.5×8 cm

Fekete porcelán kehely arany csíkokkal
díszítve

KHB-8: 8×4.5 cm
KHB-14: 14×7 cm
KHB-16: 16.5×8 cm

Bronzszínű porcelán kehely

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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PORCELÁN DÍSZÍTŐELEMEK

KA-01: 17.5×7×7 cm

KA-02: 6.9×13 cm

Fehér porcelán talpas ülő angyal

Fehér porcelán fali kis angyal

KP-500: 13×6.6 cm
KP-500-A: 13×6.6 cm
Kézzel aranyozott fehér porcelán virág
(létezik sima mázas kivitelben is)

KP-28: 32×12 cm
KP-28-A: 32×13 cm

KP-500-F: 13×6.6 cm
KP-500-AF: 13×6.6 cm
Kézzel aranyozott fekete porcelán virág
(létezik sima mázas kivitelben is)

KP-29: 32×13 cm
KP-29-A: 32×13 cm

Porcelán kardvirág

Porcelán Rózsa

(Létezik arany dekorral is.)

(Létezik arany dekorral is.)

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti, az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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KRISZTUSFEJEK, MÁRIA FEJEK

F1: 6 cm
F2:8 cm
F3:9 cm
F4:10 cm
F5:12 cm
F6:15 cm

F7: 6 cm
F8: 8 cm
F9: 9 cm
F10: 10 cm
F11: 12 cm
F12: 15 cm
Porcelán Krisztusfej arany díszítéssel

Porcelán Krisztusfej

(A 10-es és a 12-es fej létezik teljes aranyozással is)

F16: 10 cm
F17: 12×9 cm

F18: 10 cm
F19: 12×9 cm
Porcelán Mária fej

Porcelán Mária fej arany díszítéssel
(A 10-es és a 12-es fej létezik teljes aranyozással is)

KOSZORÚTARTÓK
CV-530: Átmérő:3.3 cm
CV-531: Átmérő: 3.3 cm

CV-530-F: Átmérő: 3.3 cm
CV-531-F: Átmérő:3.3 cm

Fehér porcelán koszorútartó gomb

Fekete porcelán koszorútartó gomb

(A CV-531-est beégetett dekorral adjuk!)

(A CV-531-est beégetett dekorral adjuk!)

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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VÁZÁINK (szárazvirág és kolumbáriumi váza)

CVS-100: 10×4.7 cm
Fehér szárazvirágváza

CVS-101: 10×4.7 cm
Keresztes fehér szárazvirág váza

CVS-102: 10×4.7 cm
Paxos fehér szárazvirág váza

CVS-100-F: 10×4.7 cm
Fekete szárazvirágváza

CVS-101-F: 10×4.7 cm
Keresztes fekete szárazvirág váza

CVS-102-F: 10×4.7 cm
Paxos fekete szárazvirág váza

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti, az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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CVS-103: 10×4.7 cm
Bronz lüszteres szárazvirág váza

CV-510: 16.4×8×8.8 cm

Fehér kolumbáriumi fali váza

CV-511: 16.4×8×8.8 cm

Keresztes fehér kolumbáriumi fali váza

www.lavafoto.hu

CV-513: 16.4×8×8.8 cm
Virágos kolumbáriumi fali váza

CV-510-F: 16.4×8×8.8 cm

Fekete kolumbáriumi fali váza

CV-511-F: 16.4×8×8.8 cm

Keresztes fekete kolumbáriumi fali váza

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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CV-512: 16.5×8×8.8 cm

CV-512-F: 16.4×8×8.8 cm

Paxos fehér kolumbáriumi fali váza

Paxos fekete Kolumbáriumi fali váza

FELERŐSÍTÉSEK
Porelán kereszt felerősítése

A keresztek hátulján lévő nagyobb lyukakat ki kell tölteni poliészter alapú ragasztóval, majd pár perc
várakozás után a lyukak közepébe be kell helyezni a csavarokat, amelyeket mellékelünk a keresztekhez.
Miközben köt a ragasztó a két kisseb lyukat (ha van a kereszten) is be kell fedni.

Miután a csavarok rögzültek a kereszten, vegyen róla méretet, és ez alapján fúrjon be a kőbe. Kenjük be az
egész kereszt hátulját 1 mm vastagon ragasztóval, tegyünk egy kevés ragasztót a furatokba is, és helyezzük
fel a keresztet. A kinyomódott többlet ragasztót sarokgumival húzzuk le.

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti, az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!
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Porcelán galamb felerősítése

A galamb helyének középpontjában fúrjon 6mm-es furatot. Kétkomponensű poliészter ragasztóval a
mellékelt csavart ragassza be.

A csavar rögzülése után ugyanazzal a ragasztóval vékony rétegben kenje be a galamb talpfelületét, majd
helyezze a helyére. A kinyomódott ragasztót sarokgumival húzza le.

Szárazvirág váza felerősítése
A mellékelt 4 mm-es csavart ragassza a köbe betűragasztóval, a váza hátfalát vékonyan kenje be
sziloplaszttal, javasoljuk az FBS típusú ragasztót. A csavar rögzülése után a vázát helyezzük a helyére, a
kinyomódó ragasztót sarokgumival húzzuk le.

Kolumbáriumi váza felerősítése
A mellékelt csavar részére fúrja át a fedőlapot, és kenje be vékonyan sziloplaszttal a váza hátfalát. Helyezze
a helyére a vázát és rögzítse a mellékelt M5×40-es anyás csavarral, és kézzel húzza meg.

*A képekben találhatók aláhúzva a rendelési számok és mellette a döntötten a méretek!
**A rendelési szám mögött az ’A’ betű az aranyozottat jelenti az ’F’ betű pedig a fekete terméket jelzi!

