DURANGO
W stylu vintage

System czterech kostek Durango pozwala stworzyć oryginalną nawierzchnię, przypominającą fakturą postarzany kamień. Głęboka i zróżnicowana kolorystyka oraz duży format doskonale podkreślą urok zabytkowych obiektów, rustykalnych aranżacji, ale też nowoczesnych stylizacji, przełamując nieco ich
surowy charakter. Durango świetnie sprawdzi się na tarasach, szerokich alejach, jak również w przestrzeni miejskiej.
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Dostępne kolory

KARMELOWO-SZARY
COLOR FLEX

SREBRNO-SZARY
COLOR FLEX

BAZALTOWO-SZARY
COLOR FLEX

PIASKOWO-BEŻOWY
COLOR FLEX

TORFOWY BRĄZ
COLOR FLEX

Tabela logistyczna

grubość [cm]

m2 / paleta

waga palety [kg]

szt. / warstwa

6

7,2
lub
10,89

997
lub
1496

6
lub
9

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

liczba warstw

dostępne kolory

10

karmelowo-szary
srebrno-szary
bazaltowo-szary
piaskowo-beżowy
torfowy brąz

DURANGO
Sugerowane sposoby ułożenia
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Zgodność z normą

PN-EN 1339:2003/AC:2006

J/M

m2

Waga [kg/m2] lub [kg/szt]

135

Wymiar poszczególnych elementów

wg katalogu producenta

Faza

bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla

powierzchnia rustykalna

Struktura betonu

colorflex

Sposób obróbki

powierzchnia obijana

Klasa betonu

nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie
przy rozłupywaniu [MPa]

nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]

≥ 3,5

Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]

≥ 3,0

Odporność na warunki atmosferyczne

klasa 3 ozn. D

Odporność na ścieranie

klasa 4 ozn. I

Nasiąkliwość [%]

≤6

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]

długość

szerokość

grubość

±2

±2

±3

Wymiary nominalne - przekątne [mm]

klasa 2 ozn. K

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

zadowalająca

Trwałość

zadowalająca

Reakcja na ogień

A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)

prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są
do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych
(wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych
oraz zewnętrznych

UWAGI

ALS

ANTICO

COLOR
FLEX

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.

