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MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 40,0/40,0

Raszterméret (cm) 40,5/40,5

Szín Paris, Luxembourg, London, Berlin, Vienna, Madrid, Rome II, Stockholm, Praga

Kővastagság (cm) 3,8

Élkialakítás 5x3 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 14

Felülettömeg (kg/m²) 85

Anyagigény 6,1 db/m2

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

db/fm
db/raklap m2/raklap

EUROLINE finommosott felületű 
burkolólap

3,8 40 × 40 14,0 1025 6,1 72 11,8

EUROLINE finommosott felületű 
burkolólap, egyélen kezelt SOFTLINE® 

vagy HARDLINE® kivitel
3,8 40 × 40 14,0 525 2,5 36 5,9

EUROLINE finommosott felületű 
burkolólap, kétélen kezelt SOFTLINE® 

vagy HARDLINE® kivitel
3,8 40 × 40 14,0 525 - 36 5,9

EUROLINE finommosott felületű 
burkolólap, egy- vagy kétélen kezelt 
SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel, 

l<40 cm

3,8 max. 40 × 40 - - - - -

EUROLINE finommosott lábazati 
szegély

2 40 × 8 1 2,5 10 -

EUROLINE 
LAPOK

Az Appeninek, Pireneusok, Ardennek, Alpok színvilága 
festékanyag hozzáadása nélkül, természetes eredetiségével 
mutatkozik meg lapjainkon.

Euroline lapcsaládunk Európa hegységeinek legnemesebb 
kőzeteit jeleníti meg.
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