
PALISADA SPLIT

Naturalne piękno i niezwykła funkcjonalność sprawiają, że palisada ta jest chętnie wykorzystywana przy aranżacji otoczenia posesji. Dwa przeciwległe 
boki są gładkie, a dwa naturalnie łamane (podobnie jak górna część), co umożliwia układanie estetycznych, zwartych, równych murków, które w zjawisko-
wy sposób dzielą przestrzeń w ogrodzie. Palisada dobrze sprawdzi się przy kształtowaniu łuków o dowolnym promieniu, a także wykańczaniu krawędzi 
schodów czy wysokich tarasów.

Królowa ogrodów

Tabela logistyczna

Dostępne kolory

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.
*Produkt na zamówienie
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PASTELLO NEROBIANCO CARRARA KASZTANOWY

*

wymiary [cm] waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw szt. / paleta dostępne kolory

10 x 10 x 45 1474 20 7 140 bianco carrara
pastello

kasztanowy
nero10 x 10 x 60 1571 16 7 112

15 x 14 x 90* 1330 5 6 30
pastello

kasztanowy
nero



Sugerowane sposoby ułożenia

Zgodność z Normą PN-EN 13198:2005

J/M szt.

Waga [kg/m2] lub [kg/szt] 10,35 / 13,8 / 43,5

Wymiar poszczególnych elementów wg katalogu producenta

Faza nie dotyczy

Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia płaska

Struktura betonu jednolity / colorflex (pastello, kasztanowy)

Sposób obróbki powierzchnia splitowana

Klasa betonu C20/25

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie 
przy rozłupywaniu [MPa]

nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa] nie dotyczy

Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] nie dotyczy

Odporność na warunki atmosferyczne nie dotyczy

Odporność na ścieranie nie dotyczy

Nasiąkliwość [%] ≤7,5

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm] 
 

długość szerokość grubość

±5 ±5 ±5

Wymiary nominalne - przekątne [mm] nie dotyczy

Odporność na poślizg/poślizgnięcie nie dotyczy

Trwałość nie dotyczy

Reakcja na ogień nie dotyczy

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) Betonowe elementy ogrodowe wewnętrzne i zewnętrzne – bez 
stosowania środków odladzających oraz w zastosowaniach,  
w których parametry techniczne zadeklarowane są wystarcza-
jące.

UWAGI ALS

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.
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