
Tabela logistyczna

Dostępne kolory

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.
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STONE ROAD

�System�kostek�Stone�Road�do�złudzenia�przypomina�kamienną�nawierzchnię�sprzed�wieków.�Delikatny,�nieregularny�rysunek,�estetyczne�przejścia�kolo-
rystyczne�oraz�duża�wytrzymałość�sprawiają,�że�jest�to�rozwiązanie�nie�tylko�wyjątkowo�funkcjonalne,�ale�również�estetyczne.�Aleje�wyłożone�kostkami��
z�linii�Stone�Road�podkreślą�piękno�posesji�w�stylu�klasycznym�lub�rustykalnym,�natomiast�elementy�w�odcieniach�szarości�świetnie�wpiszą�się�w�nowocze-
sne�aranżacje. 

Klasyka w nowej formie

PASTELLO 
COLOR FLEX

KASZTANOWY
COLOR FLEX

TYTANOWY 
COLOR FLEX
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grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory

8 8,21 1503 80 8
tytanowy
pastello 

kasztanowy



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.

Zgodność z normą PN-EN 1338:2003/AC:2006

J/M m2

Waga [kg/m2] lub [kg/szt] 180

Wymiar poszczególnych elementów wg katalogu producenta

Faza bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia rustykalna

Struktura betonu colorflex

Sposób obróbki nie dotyczy

Klasa betonu nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie 
przy rozłupywaniu [MPa]

≥ 3,6

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa] nie dotyczy

Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] nie dotyczy

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] nie dotyczy

Odporność na poślizg/poślizgnięcie zadowalająca

Trwałość zadowalająca

Reakcja na ogień A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) kostka brukowa jest przeznaczona na: zewn. i wewn. ciągi pie-
sze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do bu-
dowy nawierzchni drogowych, w tym placów, parkingów samo-
chod. i podjazdów, dróg, autostrad, obszarów przemysłowych, 
również jako nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach 
autobusowych i stacjach paliw oraz w zastosowaniach, w któ-
rych zadeklar. param. techn. są wystarczające
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