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QUADRO 
TÉRKŐ
A Quadro térkő méretéből adódóan ideális más térkövekkel 
történő kombináláshoz.
Ideálisan használható sűrűn tört vonalú, esetleg íves felületek 
burkolásághoz is.
VERDE gyeprács termékkel kombinálva a gyeprács üregeinek 
burkolásához, jelzőkőként használható termék.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 7,8/7,8

Raszterméret (cm) 8/8

Szín szürke, piros, antracit

Kővastagság (cm) 6

Élkialakítás 6x4 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 0,8

Felülettömeg (kg/m²) 130

Anyagigény 156 db/m2

Minőségi osztály EN 1338 DI

LOGISZTIKAI ADATOK

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

QUADRO kocka 6 8 × 8 130 615 156 6 6,5

SOLIDO 
TÉRKŐ
Solido a robusztus és funkcionális térkő. 
Kettőskötésű kapcsolódásának köszönhetően a fektetésre 
merőleges intenzív terhelések felvételére alkalmas.
Speciális változatai az alacsony gördülési ellenállású Solido 
zökkenőmentes és az extrém mennyiségű csapadékot a bur-
kolatról gyorsan eltávolító drain kivitelű Solido ÖKO térkövek.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 19,7/16,2 19,7/16,2 19,7/16,2 ZM 19,7/16,2 ÖKO

Raszterméret (cm) 20/16,5 20/16,5 20/16,5 20/16,5

Szín szürke, piros, antracit szürke

Kővastagság (cm) 6 8 8 8

Élkialakítás 6x4 mm élletöréssel 2x1 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 3,8 4,9 5,0 4,8

Felülettömeg (kg/m²) 130 173 174 168

Anyagigény 35 db/m2 35 db/m2 35 db/m2 35 db/m2

Minőségi osztály EN 1338 DI DI DI DI

LOGISZTIKAI ADATOK

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

SOLIDO 16,5 × 20 × 10 10 16,5 × 20 216 1245 35 6 5,7

SOLIDO 16,5 × 20 × 8 8 16,5 × 20 173 1365 35 8 7,6

SOLIDO 16,5 × 20 × 6 6 16,5 × 20 135 1325 35 10 9,7

SOLIDO zökkenőmentes 16,5 × 20 × 8 8 16,5 × 20 174 1375 35 8 7,6

SOLIDO ÖKO 16,5 × 20 × 8 8 16,5 × 20 168 1330 35 8 7,6
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