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ANTIK 
KERÍTÉSKŐ

Ez a kerítéselem tökéletesen illeszkedik a térkőburkolathoz! 
Az antik termékvonal közvetlen kibővítéseként kellemes 
színeivel kiválóan illeszkedik klasszikus vagy mediterrán han-
gulatú környezetbe is.

Az elemek koptatott felülete patinás hatást kelt, mely hangsú-
lyossá teszi az antik formai megjelenést.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 40x20 (normál kerítéskő) 20x20 (kerítés félkő) 33/25

Raszterméret (cm) 40,2x20,2 20,2x20,2 33,5/25,5

Szín agyagszürke, füstantracit, creme agyagszürke, füstantracit, creme agyagszürke, füstantracit, creme

Kővastagság (cm) 20 20 6

Élkialakítás antikolt csipkézett antikolt csipkézett antikolt csipkézett

Tömeg (kg/db) 22,4 11,2 11,2

Felülettömeg (kg/m²) 280 280 130

Anyagigény (db/m2) 12,5 25 11,7 db/m2

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3

Műszaki előírás EN 15435 EN 15435

LOGISZTIKAI ADATOK

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

fm)
db/raklap

m2/raklap (fm/
raklap)

ANTIK kerítéskő normál 40 × 20 × 20 
(felezhető)

20 40 × 20 22,4 1090 12,5 48 3,84

ANTIK kerítéskő félkő 20 × 20 × 20 20 20 × 20 11,2 1090 12,5 96 -

ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt) 20 40 × 20 - - - - -

KANT antik burkolókő fedlapként 6 33 × 25 11,2 1010 4,0 / 3,0 90 22,5 / 30
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