TRAWERTYN
Smukła linia

T rawertyn doskonale wpisuje się w klimat nowoczesnego wzornictwa i minimalizmu. Delikatna, nieregularna, porowata faktura naturalnie odwzorowuje
prawdziwy kamień trawertynu, podnosząc walory estetyczne otoczenia posesji. Zdecydowany rozmiar i kształt smukłego prostokąta idealnie pasują do
nowoczesnych aranżacji. Dzięki swoim wymiarom Trawertyn dobrze komponuje się z płytami z Systemu Maxima, ale równie pięknie prezentuje się samodzielnie. Ciekawym rozwiązaniem wzorniczym może być nieregularne rozłożenie elementów pośród równo wystrzyżonego trawnika.

20 cm

4 - 5 cm
79,5 cm

Dostępne kolory

BEIGE*
COLORMIX

BIANCO

GRIGIO

Tabela logistyczna

grubość [cm]

m2 / paleta

waga palety [kg]

szt. / warstwa

liczba warstw

dostępne kolory

4–5

6,72

800

21

2

bianco
grigio
beige

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.
*Produkt na zamówienie

TRAWERTYN
Sugerowane sposoby ułożenia
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wzór 11
wzór

1

wzór22
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Zgodność z Normą

PN-EN 1339:2003/AC:2006

J/M

m2

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

120

Wymiar poszczególnych elementów

wg katalogu producenta

Faza

nie dotyczy

Rodzaj powierzchni stempla

nie dotyczy

Struktura betonu

colormix / jednolita (bianco)

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]

≥ 2,0

Odporność na warunki atmosferyczne

klasa 3 ozn. D

Odporność na ścieranie

klasa 3 ozn. H

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 (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni
wewnętrznych oraz zewnętrznych, oraz w zastosowaniach,
w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są
wystarczające

UWAGI

nie dotyczy

COLOR
MIX

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.

