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CASTRUM 
FALAZÓKŐ

A CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan 
kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhe-
tők falazattá.

A falazat antikolással és finomszórással nemesített felülete 
biztosítja az építmény természetes kinézetét. 

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 
12 cm falvastagság  

(12x6, 12x12, 12x18, 24x6, 24x12, 24x18, 36x6, 36x12, 36x18)
24 cm falvastagság 

(12x6, 12x12, 12x18, 24x6, 24x12, 24x18, 36x6, 36x12, 36x18)

Raszterméret (cm) - -

Szín füstantracit melírozott, fuoco füstantracit melírozott, fuoco

Kővastagság (cm) 12 12

Élkialakítás antikolt csipkézett, hasított antikolt felülettel

Tömeg (kg/db) - -

Felülettömeg (kg/m²) 265 530

Anyagigény - -

Műszaki előírás: EN 771-3 EN 771-3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

CASTRUM falazókő 12 cm falhoz 12
magasság:   6, 12, 18 cm, 
szélesség: 12, 24, 36 cm

265,0 820 - - 3,00

CASTRUM falazókő 24 cm falhoz 24
magasság:   6, 12, 18 cm, 
szélesség: 12, 24, 36 cm

530,0 820 - - 1,50
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