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MOVADO 
FALAZÓKŐ

A MOVADO falazókő rendszer 12 különböző méretű elemből 
áll, kialakításával a jelenlegi modern divatirányzatot követi.  
A gyártástechnológia 100%-os méretpontosságot biztosít, 
a gyártott elemmagasság a fal vastagságának felel meg, így 
a kisebb magassági eltérések nem játszanak szerepet.
Az elemekből való építés szerelése ragasztóanyaggal 
a legegyszerűbb.

SZÁRAZ FALAZÓRENDSZER  
– egymásba kapcsolódó elemekkel

Formák:
Magasság: 7 cm Magasság: 14 cm Magasság: 21 cm

Hossz: 14 cm

Hossz: 21 cm

Hossz: 28 cm

Hossz: 35 cm

Gyártott elemméretek:
pl. egy 7 szettből álló falazat=1,8144m2, magassága=96 cm

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) ca. 21 cm falvastagság (14x7, 21x7, 28x7, 35x7, 14x14, 21x14, 28x14, 35x14, 14x21, 28x21, 35x21)

Raszterméret (cm) -

Szín füstantracit melírozott, fuoco

Kővastagság (cm) ca. 21 cm

Élkialakítás élesperemű

Tömeg (kg/db) -

Felülettömeg (kg/m²) 485

Anyagigény -

Műszaki előírás: EN 771-3

LOGISZTIKAI ADATOK

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

MOVADO falazókő 21 cm falhoz 21

14x7, 21x7, 
28x7, 35x7, 

14x14, 21x14, 
28x14, 35x14, 
14x21, 28x21, 

35x21

485,0 1Ê205 - - 2,46
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