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ROLLO 
TÉRKŐ

Rollo térkő a „gördülékeny” hézagmentes burkolatokhoz.

Klasszikus felületével és sarkos, fuga nélküli 
kiképzésévelkifejezetten kellemes járásérzetet biztosít. Külö-
nösen ajánlott kiskerekes járműre tervezett burkolathoz

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, mogyoró, fahéj, narancs szürke, mogyoró, fahéj, narancs mogyoró, fahéj

Kővastagság (cm) 6 6 6

Élkialakítás élesperemű

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 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

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

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

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