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ARCHITEKTURA 
SZÁRAZFALAZÓ

A szárazfalazó hasított nyers felületei kiemelik környezetük 
természetességét. 

wieNatur® - a speciális eljárással előállított falazatban egyik kő 
sem hasonlít a másikra, és a valódi természetes kő megjelené-
sét és érzetét adja vissza Önnek.

Egy különleges gyártási eljárásnak köszönhetően egyik kő 
sem hasonlít tökéletesen a másikra, ezért minden egyes Archi-
tektúra szárazfalazóból épített falazat egyedi megjelenésű.

MŰSZAKI ADATOK

sarokelem

Névleges méret (cm) 12 cm falvastagság (36x6 cm kőméret) 12 cm falvastagság (36x6 cm kőméret)

Raszterméret (cm) 36,2/12,2/6,2 36,2/12,2/6,2

Szín füstantracit melírozott, terra füstantracit melírozott, terra

Kővastagság (cm) 12 12

Élkialakítás élesperemű, hasított felülettel

Tömeg (kg/db) 5,9 5,9

Felülettömeg (kg/m²) 270 -

Anyagigény (db/m²) 46,3 -

Műszaki előírás: EN 771-3 EN 771-3

LOGISZTIKAI ADATOK

Termék Vastagság (cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap
kb. db/m2  
(db/fm)

db/raklap
m2/raklap  

(fm/raklap)

ARCHITEKTÚRA szárazfalazó  
36×12×6

12 36 × 12 5,9 870 46,3 144 3,11

ARCHITEKTÚRA szárazfalazó sarokelem 
36×12×6

12 36 × 12 5,9 870 - 144 -
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