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SZEGÉLYEK

MŰSZAKI ADATOK

Kiemelt szegélyek Süllyesztett szegélyek K szegély Folyóka szegély

Névleges méret (cm) 24/25 100/25 24/30 100/30 100/20 40/20 25/25 25/50

Raszterméret (cm) 25,5/25 101,5/25 25,5/30 101,5/30 101,5/20 41,5/20 26,5/25 26,5/50

Szín szürke szürke szürke szürke

Kővastagság (cm) 15/12 15/12 15/12 15/12 15/10 15 15/10 17/11

Élkialakítás élesperemű élesperemű élesperemű élesperemű

Tömeg (kg/db) 19 80 22,5 96 64 27,1 16,8 34,2

Felülettömeg (kg/fm) 76 80 90 96 64 67,8 67,2 137

Anyagigény (db/fm) 4 1 4 1 1 2,5 4 4

Minőségi osztály EN 1340 DSI DSI DSI DSI DSI DSI DSI DSI

Kerti szegélyek

Névleges méret (cm) 100/20 100/30 100/25 100/20 50/30

Raszterméret (cm) 10,2/20 100,2/30 100,2/25 100,2/20 50,2/30

Szín szürke szürke, antracit, piros, barna, mogyoró

Kővastagság (cm) 8 5 5 5 6

Élkialakítás 8x8 mm letörés 5x4 mm letörés 5x4 mm letörés 5x4 mm letörés 5x4 mm letörés

Tömeg (kg/db) 35 30 24,8 22 20,5

Felülettömeg (kg/fm) 35 30 24,8 22 41

Anyagigény (db/fm) 1 1 1 1 2

Minőségi osztály EN 1340 DSI DSI DSI DSI DSI
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