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MŰSZAKI ADATOK

Vezetőkő Jelzőkő Figyelmeztető kő

Névleges méret (cm) 29,8/29,8 19,8/9,8
19.8x9.8; 19.8/19.8; 29.8x19.8 

vegyesen

Raszterméret (cm) 30/30 20/10 20/10; 20/20; 30/20 vegyesen

Szín szürke, fehér piros

Kővastagság (cm) 6,5 6,5 6

Élkialakítás 1,5 x 1,5 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 11,7 2,6 -

Felülettömeg (kg/m²) 130 130

Anyagigény 
11,1 db/m2 
(3,3 db/fm)

50 db/m2 -

Minőségi osztály EN 1338, EN 1339 PKDSI3 DI, PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus Vastagság (cm) Méret (cm)
kb. kg/db  

(6-os: kg/m2)
kg/raklap kb. db/fm sor/raklap db/raklap

Taktilis vezetőkő bordás 6 cm 6,5 30 × 30 135 1460 3,3 10 120

Taktilis jelzőkő pogácsás 6 cm 6,5 20 × 10 133 1460 10 10 540

Taverna figyelmeztető kő 6 cm 6

20 × 10,  
20 × 20,   
30 × 20 

vegyesen

129 1570 -

10 (soronként:  
9 db 30×20,  
12 db 20×20,  
9 db 20×10)

12 m2

TAKTILIS 
BURKOLATOK

Hátránnyal élő embertársaink gyalogos közlekedését, tájéko-
zódását segítik a burkolatba építhető, taktilis jelekkel ellátott 
burkolókő termékeink.
A biztonságos szakaszt jelző, síkból kiemelkedő bordás 
kivitelű termék a taktilis vezetőkő. A veszélyes szakaszokat, 
irányváltásokat a felületből kiemelkedő csonkolt kúpokkal 
ellátott taktilis jelzőkő határolja.
Speciálisan kötöttpályás járművek peronjainál használatos 
a vasúti szerelvények sodrósávjába beépített Taverna figyel-
meztető térkő, illetve a villamosperonokat keretező, nagy 
méretű ovális pogácsákkal ellátott zónahatárkő.
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