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MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 10,4-20,9 x 13,9 (7 méret)

Raszterméret (cm) 10,5-21,0 x 14,0 (7 méret)

Szín
füstantracit, marrone, kagylóhéj, riolitsárga, gesztenye 

melírozott színek

Kővastagság (cm) 8 5

Élkialakítás élesperemű vagy antikolt csipkézett

Tömeg (kg/db) - -

Felülettömeg (kg/m²) 115 180

Anyagigény - -

Minőségi osztály EN 1338 DI DI

LOGISZTIKAI ADATOK

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

CASTRUM 5 cm 5
Kőszélesség: 14 cm,  

7 különböző hosszúságban 
vegyesen

115,0 1495 - 12 12,80

CASTRUM 8 cm 8
Kőszélesség: 14 cm,  

7 különböző hosszúságban 
vegyesen

180,0 1550 - 8 8,50

CASTRUM 
TÉRKŐ

Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek valamint 
a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömöt 
visz az Ön kertjébe.

Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat sokrétű 
felhasználási lehetőséggel.

A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző 
hosszúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek 
sorokba történő rendezésével egy természetes, mozgalmas 
megjelenésű egyedi burkolatban gyönyörködhet.
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