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CLASSIC-LINE 
LAPOK

Finomszemcsés burkolólapjaink letisztult felületének
egyszerűsége kiemeli a környezet szépségét. Szürke
színével harmonikusan illeszkednek a modern térbe.

Az immár klasszikusnak számító mosott gyöngykavicsos felü-
let szintén a kínálat része.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 40,0/40,0 50,0/50,0

Raszterméret (cm) 40,5/40,5 50,5/50,5

Szín szürke, gyöngykavics (sárgásbarna)

Kővastagság (cm) 3,8 3,8

Élkialakítás 5x3 mm élletöréssel 5x3 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 14 22

Felülettömeg (kg/m²) 85 85

Anyagigény 6,1 db/m2 4,0 db/m2

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3 PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

CLASSIC-LINE mosott  
40 × 40 × 3,8 burkolólap

3,8 40 × 40 14,1 1045 6,1 72 11,8

CLASSIC-LINE mosott  
50 × 50 × 3,8 burkolólap

3,8 50 × 50 22,0 1080 4,0 48 12,0

CLASSIC-LINE finomszemcsés  
40 × 40 × 3,8

3,8 40 × 40 13,9 1025 6,1 72 11,8

CLASSIC-LINE finomszemcsés  
50 × 50 × 3,8

3,8 50 × 50 21,0 1035 4,0 48 12,0
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