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LOGISZTIKAI ADATOK

Típus Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/fm db/raklap fm/raklap

Quartz kiemelt útszegélykő 24 × 15/12 × 25 24 × 15/12 × 25 19,0 1620 4,0 84 21

Quartz kiemelt útszegélykő 100 × 15/12 × 25 100 × 15/12 × 25 80,0 1700 1,0 21 21

Quartz kiemelt útszegélykő 24 × 15/12 × 30 24 × 15/12 × 30 22,5 1275 4,0 56 14

Quartz kiemelt útszegélykő 100 × 15/12 × 30 100 × 15/12 × 30 96,0 1470 1,0 15 15

Quartz döntött szegélykő 100 × 20 × 15 64,0 1295 1,0 20 20

Quartz süllyesztett útszegélykő 40 × 20 × 15 27,1 1650 2,5 60 24

K szegélykő 25 × 15/10 × 25 16,8 1230 4,0 72 18

Folyóka szegély (átjárható) 25 × 50 × 17/11 34,2 1250 4,0 36 9

Quartz térburkoló szegélykő 100 × 8 × 20 35,0 1175 1,0 33 33

Quartz kerti szegélykő (30 cm magas, sík) 100 × 5 × 30 30,0 800 1,0 36 36

Quartz kerti szegélykő (25 cm magas, sík) 100 × 5 × 25 24,8 1010 1,0 40 40

Quartz kerti szegélykő (20 cm magas, sík) 100 × 5 × 20 22,0 1320 1,0 60 60

Quartz sorszegélykő 50 × 6 × 30 20,5 1250 2,0 60 30

LUNETTA gyepszegélykő 22 × 12 × 4,5 2,5 1015 4,1 400 97,6
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