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MERCATO 
TÉRKŐ

A satírozott felület, szabálytalanul letört élek egyedi, antik 
hatást biztosítanak.

Megfelelő színválasztással meleg hatást kölcsönöz a burkolat 
környezetének

Természetes színvilága és felületkialakítása révén szépen 
illeszkedik a tradicionális, patinás környezetbe

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 19,8/9,8 19,8/19,8 29,8/19,8

Raszterméret (cm) 20/10 20/20 30/20

Szín szürke, piros, narancs, mogyoró, fahéj szürke, narancs, mogyoró, fahéj mogyoró, fahéj

Kővastagság (cm) 6 6 6

Élkialakítás antikolt csipkézett

Tömeg (kg/db) 2,6 5,2 7,8

Felülettömeg (kg/m²) 130 130 130

Anyagigény 50 db/m2 25 db/m2 16,7 db/m2

Minőségi osztály EN 1338 DI DI

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

MERCATO 30 × 20 6 30 × 20 130 1580 16,7 10 12,0

MERCATO 20 × 20 6 20 × 20 130 1580 25,0 10 12,0

MERCATO 10 × 20 6 20 × 10 130 1425 50,0 10 10,8
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