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DOM 
TÉRKŐ

A DOM® Antik térkő rusztikus megjelenését a szabálytalanul 
letört élek biztosítják. Az agyagszürke, palaszürke, és téglavö-
rös színek hansúlyossá teszik a térkő természetes karakterét.

Falvak, kisvárosok településközpontjainak felújításához, illetve 
idősebb épületek környezetének  hangsúlyosabbá tételéhez 
különösen ajánlott a termék használata.

A DOM® Antik térkőhöz kifejlesztett ék alakú kő minden más 
Leier-Kaiserstein térkővel is kombinálható.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 13,8/13,8 20,8/13,8 20,8/20,8 6,8/6,8

Raszterméret (cm) 14/14 21/14 21/21 7/7

Szín
agyagszürke, palaszürke, 

téglavörös
agyagszürke, palaszürke agyagszürke, palaszürke agyagszürke, palaszürke

Kővastagság (cm) 8 8 8 8

Élkialakítás élesperemű vagy antikolt csipkézett

Tömeg (kg/db) 3,5 5,3 7,9 0,9

Felülettömeg (kg/m²) 180 180 180 180

Anyagigény 51 db/m2 34 db/m2 23 db/m2 200 db/m2

Minőségi osztály EN 1338 DI DI DI DI

LOGISZTIKAI ADATOK

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

DOM natúr és antik térkő 8

14 × 14 180 1085 51 8 (antik: 5) 9,9 (antik: 6,27)

14 × 21 180 1020 34 8 (antik: 5) 9,9 (antik: 5,88)

21 × 21 180 920 23 8 (antik: 5)
10,6 (antik: 

5,29)

DOM körkő natúr és antik 8 7 × 7 180 180 200 - 0,96
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