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TAVERNA 
TÉRKŐ

A TAVERNA térkő nagyszerűsége a ház körüli burkolt felületek 
fantáziadús kialakításában mutatkozik meg. A sikeres megje-
lenés titka az egyszerű formákban, szép színekben rejlik.

A térkő stabil felülete és szűk fugái garantálják a burkolt felü-
let biztonságos használatát, akár kecses tűsarkú cipőkkel is. 
A térkő felülete még nedves állpotban is csúszásbiztos.

A térkő kopórétegéhez felhasznált nagyértékű kőörlemények 
és a nemes felületek minden burkolatnak egy összetéveszt-
hetetlen karaktert kölcsönöznek és különleges kisugárzást 
biztosítanak.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 19.8x9.8; 19.8/19.8; 29.8x19.8 vegyesen

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

Szín
szürke,  

melírozott színek: Füstantracit, Kagylóhéj, Mogyoró, Gesztenye, Beige, Terra, Macchiato, Vulcano

Kővastagság (cm) 6

Élkialakítás 1,5 x 1,5 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) -

Felülettömeg (kg/m²) 130

Anyagigény -

Minőségi osztály EN 1338, EN 1339 20x10, 20x20: DI 30x20: PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

TAVERNA 6

10 × 20,  
20 × 20,   
20 × 30 

vegyesen

130 1610 -

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

12,0


	_GoBack
	A Leier térburkoló, kertépítő rendszerről
	Beton, a természetes alapanyag
	Színek
	Mészkivirágzás

	Térkövek
	Térkövezés pofonegyszerűen,
gyorsan és pontosan
	Hasznalati előírások
	A térkő burkolat jobb
megoldás az aszfaltnál!
	Kerti lapok
	Áttekintés
	REGNUM Classic lapok
	REGNUM Naturo lapok
	REGNUM Elegant lapok
	GRANITE lapok
	PALAIS® lapok
	EUROLINE lapok
	CENTRUM lapok
	CLASSIC-Line lapok

	Térburkoló kövek
	Áttekintés
	CASTRUM térkő
	FORUM térkő
	TEATRUM térkő
	DOMINIUM térkő
	TAVERNA térkő
	MERCATO térkő
	DOM térkő
	PIAZZA térkő
	ROLLO térkő
	AGORA térkő
	TAKTILIS burkolatok
	ÖKOLITH térkő
	SERPENTINO térkő
	SOLIDO térkő
	QUADRO térkő
	VERDE gyeprács

	KERTI FALAZATOK
	Áttekintés
	ARCHITEKTURA szárazfalazó
	MOVADO falazókő
	CASTRUM falazókő
	CASTRUM lépcsőblokk
	CASTRUM paliszád
	KAISERSTEIN térkő és falazó
	BLOCK kerti elem
	KANT® univerzális térkő
	PATIO térkő és falazó

	KERÍTÉSKÖVEK, RÉZSŰKÖVEK
	Áttekintés
	ARCHITEKTURA kerítéskő
	ANTIK kerítéskő
	MODERN natúr/finomszórt kerítéskő
	KAISERSTEIN rézsűkő
	LUNA rézsűkő
	Fedlapok
	Virágtartók
	Szegélyek

	Tervezési irányelvek
	Felhasználási területek
	Környezeti feltételek
	Pályaszerkezet rétegfelépítése
	Méretezés
	Fektetési minták
	Taktilis burkolati jelek beépítési alapelvek
	Agora rakásminták
	Piazza, Rollo, Mercato rakásminták
	Piazza rakásminták
	Kombinált sablonos térkövek
	Regnum Classic és Regnum Elegant rakásminták
	Regnum Naturo rakásminták
	Regnum Naturo rakásminták

	Alkalmazástechnikai irányelvek
	A földmű kialakítása
	Burkolatalap készítése
	A burkoló kövek fektetése
	Térburkolat – hosszú távra 
	GRANITE, PALAIS, EUROLINE, ATRIUM, DEKOR és CLASSIC-LINE burkolólapok (járdalapok) beépítése
	Beton alépítményre történő burkolás
	Kavics vagy murva alépítményre történő burkolás
	Fugakeresztes tárcsás alátétekre történő burkolás
	REGNUM lapok beépítése
	Kivitelezési segédanyagok
	Burkolólapok fugázása

	Kerítéselemek beépítése 
	A kerítés alapja

	Egyedi lépcsőburkoló elemek
	Egyedi burkolóelemek beépítése

	Rézsűk
	Támfalak
	Kerti falak
	Növénykazetták
	ARCHITEKTURA szárazfalazó

	CASTRUM és MOVADO falazókő termékek beépítése
	Virágtartó telepítése
	KAISERSTEIN és PATIO térburkoló és falazóelemek beépítése


