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MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 40,0/40,0 60,0/40,0 60,0/20,0

Raszterméret (cm) 40,5/40,5 60,5/40,5 60,5/20,5

Szín
Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, 

Altwien, Borostyánkő
Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn Altwien, Fehér

Kővastagság (cm) 3,7 3,9 4,9

Élkialakítás 5x3 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 14 21 14

Felülettömeg (kg/m²) 85 87 114

Anyagigény 6,1 db/m2 4,1 db/m2 8,1 db/m2

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3 PKDSI3 PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

db/fm
db/raklap m2/raklap

PALAIS finomszórt felületű burkolólap 3,7 40 × 40 14,0 800 6,1 52 8,67

PALAIS finomszórt felületű burkolólap 3,9 60 x 40 21,0 860 4,1 40 9,75

PALAIS finomszórt felületű burkolólap 4,9 60 × 20 14,0 1140 8,1 80 13,11

PALAIS egyélen kezelt burkolólap 
(SOFTLINE vagy HARDLINE)

3,7 40 × 40 14,0 800 2,5 52 8,67

PALAIS kétélen kezelt burkolólap 
(SOFTLINE vagy HARDLINE)

3,7 40 × 40 14,0 800 - 52 8,67

PALAIS lábazati szegély 1,5 40 × 7,8 1,0 - 2,5 - -

PALAIS® 
LAPOK

A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék finom becsi-
szolása adja a lapfelület optikai eleganciáját. A természetes 
nemeskőzet kopóréteg garantálja a lapburkolat különösen 
nagy ellenállóképességét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok 
felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

Számos kiegészítő termék szélesíti ki a termék programot.
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