
SOLEDO

Płyty tarasowe Soledo dostępne są w dwóch funkcjonalnych kształtach i trzech intrygujących kolorach, które pozwalają na komponowanie zróżnicowa-
nych, eleganckich nawierzchni. Oryginalna faktura przypominająca naturalny kamień oraz inspirujące melanże kolorystyczne tworzą wyjątkowo piękne, 
tarasowe przestrzenie. W takim otoczeniu aż chce się relaksować. Płyty są impregnowane już na etapie produkcji, dzięki czemu utrzymanie ich w czystości 
jest niezwykle łatwe.

Na wysoki połysk

Tabela logistyczna

Dostępne kolory

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

BIAŁO-SZARYCIEMNOBEŻOWY STALOWY

40 cm 60 cm

4,4 cm

 40 cm

wymiary [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / paleta dostępne kolory

40 x 40 x 4,4 8 824 50 ciemnobeżowy
stalowy

biało-szary60 x 40 x 4,4 7,68 791,01 32



Sugerowane sposoby ułożenia

SOLEDO

Zgodność z Normą PN-EN 1339:2003/AC:2006

J/M m2

Waga [kg/m2] lub [kg/szt] 98

Wymiar poszczególnych elementów wg katalogu producenta

Faza nie dotyczy

Rodzaj powierzchni stempla nie dotyczy

Struktura betonu colormix

Sposób obróbki nie dotyczy

Klasa betonu nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie 
przy rozłupywaniu [MPa]

nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa] ≥ 4,0

Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] ≥ 3,0

Odporność na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

Odporność na ścieranie klasa 4 ozn. I

Nasiąkliwość [%] nie określa się

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm] 
 

długość szerokość grubość

-5/+5 -5/+5 -3/+3

Wymiary nominalne - przekątne [mm] 5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie zadawalająca

Trwałość zadawalająca

Reakcja na ogień A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do 
budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącz-
nie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz ze-
wnętrznych, oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane 
parametry techniczne wyrobu są wystarczające

UWAGI nie dotyczy

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.


