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CENTRUM 
LAPOK

A nagyság és nagyléptékűség kérdése különösen a közte-
rületi burkolatoknál merül fel. A nagy formák nyugalmat 
és elganciát sugároznak. A „büszke” méretek impozáns 
összbenyomást eredményeznek - akár a belvárosi téren, akár 
bevásárlóközpontnál jelennek meg.

A Centrum lapok projektre, építményre szabottan készülnek, 
ezért egyedi raszterméretek és színkeverékek elképzelések is 
valóra válthatók.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 59,7/39,7 39,7/19,7 89,7/44,7 59,7/44,7 44,7/44,7 44,7/29,7

Raszterméret (cm) 60/40 40/20 90/45 60/45 45/45 45/30

Szín szürke, világosszürke, antracit (mindhárom szín natúr vagy finomszórt kivitelben is elérhető)

Kővastagság (cm) 14 14 12 12 12 12

Élkialakítás 6x4 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 80,5 28 120 80 60 39,5

Felülettömeg (kg/m²) 340 350 300 300 300 300

Anyagigény 4,2 db/m2 12,5 db/m2 2,5 db/m2 3,7 db/m2 4,9 db/m2 7,4 db/m2

Minőségi osztály EN 1338 DIS DIS DIS

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3 PKDSI3 PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

CENTRUM natúr burkolólap 14 60 × 40 80,5 1630 4,2 20 4,75

CENTRUM natúr burkolólap 14 40 × 20 28,0 1360 12,5 48 3,85

CENTRUM natúr burkolólap 12 90 x 45 120,0 980 2,5 8 3,20

CENTRUM natúr burkolólap 12 60 x 45 80,0 1300 3,7 16 4,35

CENTRUM natúr burkolólap 12 45 x 45 60,0 980 4,9 16 3,25

CENTRUM natúr burkolólap 12 30 x 45 39,5 965 7,4 24 3,25

CENTRUM finomszórt burkolólap 14 60 × 40 80,5 1630 4,2 20 4,75

CENTRUM finomszórt burkolólap 14 40 × 20 28,0 1360 12,5 48 3,85

CENTRUM finomszórt burkolólap 12 90 x 45 120,0 980 2,5 8 3,20

CENTRUM finomszórt burkolólap 12 60 x 45 80,0 1300 3,7 16 4,35

CENTRUM finomszórt burkolólap 12 45 x 45 60,0 980 4,9 16 3,25

CENTRUM finomszórt burkolólap 12 30 x 45 39,5 965 7,4 24 3,25
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