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APPIA ANTICA
A klasszikus, idôtlen burkolat

Appia antica térkövek melírozott, nem antikolt
Kôvastagság: 8 cm

Egyenes élek

Hullámos élek

 Méret
cm

 Igény
/m2

 Súly
/m2

 „A” 22,6x19,2  23,00 db  180 kg

 „B” 15x19,2  34,70 db  180 kg

 „C” 11,3x19,2  46,00 db  180 kg

 25x25  16,00 db  180 kg

 37,5x25  10,60 db  180 kg

 50x25  8,00 db  180 kg

 50x50  4,00 db  180 kg

 Tulajdonságok:   Árnyalatokkal teli természetes felület és kvarchomok. Növelt ellenálló-képességû és kopásálló. Könnyen tisztítható. UV-, fagy- és sóálló. 
Nagy variálhatóságú, egymással összeépíthetô elemek. Kombinálható más STEIN + DESIGN térkô-rendszerekkel.

Alkalmas:   Teraszok, kerti és ház körüli utak, garázsbejáratok, parkolók, elôterek, árkádok, belsô udvarok, járdák, terek, valamint emelvények 
építéséhez.

Színek:   Lávaszürke melírozott, nem antikolt; lávavörös melírozott, nem antikolt.

Távtartó: 2 mm.

1. minta

 Igény/m2:
 50 x 25 cm kb. 3,35 db
37,5 x 25 cm kb. 3,97 db
25 x 25 cm kb. 3,35 db

3. minta

 Igény/m2:
 50 x 50 cm kb. 3,2 db
25 x 25 cm kb. 3,2 db

Szegélyzárás/fm.:
25 x 25 cm kb. 2,5 db
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APPIA ANTICA
A klasszikus, idôtlen burkolat

Appia antica térkövek melírozott, antikolt
Kôvastagság: 8 cm

Hullámos élek

 Méret
cm

 Igény
/m2

 Súly
/m2

 „A” 22,6x19,2  23,00 db  180 kg

 „B” 15x19,2  34,70 db  180 kg

 „C” 11,3x19,2  46,00 db  180 kg

 Tulajdonságok:    Felülete szabálytalanul legömbölyített élekkel és árnyalt kvarchomok-szegéllyel. Növelt ellenálló-képességû és kopásálló. Könnyen tisztítha-
tó. UV-, fagy- és sóálló. Nagy variálhatóságú, egymással összeépíthetô elemek. Kombinálható más STEIN + DESIGN térkô-rendszerekkel.

Alkalmas:    Teraszok, kerti és ház körüli utak, garázsbejáratok, parkolók, elôterek, árkádok, belsô udvarok, járdák, terek, valamint emelvények 
építéséhez.

Színek:    Lávaszürke melírozott, antikolt; lávavörös melírozott, antikolt.

Távtartó: 2 mm.

12a. minta
(nem antikolt)

 Igény/m2:
25,0/25,0 cm kb. 1,2 db
37,5/25,0 cm kb. 6,0 db
50,0/25,0 cm kb. 1,8 db
50,0/50,0 cm kb. 0,6 db

13. minta
(nem antikolt)

 Igény/m2:
 37,5/25,0 cm kb. 2,13 db
50,0/25,0 cm kb. 2,13 db
50,0/50,0 cm kb. 2,13 db

12b. minta
(nem antikolt)

 Igény/m2:
 25,0/25,0 cm kb. 1,9 db
37,5/25,0 cm kb. 5,1 db
50,0/25,0 cm kb. 2,6 db
50,0/50,0 cm kb. 0,3 db

25. minta
(nem antikolt)

 Igény/m2:
25,0/25,0 cm kb. 4,0 db
37,5/25,0 cm kb. 8,0 db
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APPIA ANTICA
A klasszikus, idôtlen burkolat

 1. minta

 Igény/m2:
 15,0/19,2 cm kb. 14,5 db
22,6/19,2 cm kb. 13,4 db

 2. minta

 Igény/m2:
 11,3/19,2 cm kb. 10,7 db
15,0/19,2 cm kb. 10,7 db
22,6/19,2 cm kb. 10,7 db

 8. minta

 Igény/m2:
 11,3/19,2 cm kb. 10,7 db
15,0/19,2 cm kb. 10,7 db
22,6/19,2 cm kb. 10,7 db

 3. minta

 Igény/m2:
 11,3/19,2 cm kb. 10,7 db
15,0/19,2 cm kb. 10,7 db
22,6/19,2 cm kb. 10,7 db

 4. minta

 Igény/m2:
 11,3/19,2 cm kb. 10,7 db
15,0/19,2 cm kb. 10,7 db
22,6/19,2 cm kb. 10,7 db

5. minta

 Igény/m2:
 15,0/19,2 cm kb. 13,8 db
22,6/19,2 cm kb. 13,8 db

 6. minta

 Igény/m2:
 15,0/19,2 cm kb. 18,2 db
22,6/19,2 cm kb. 10,9 db

7. minta

 Igény/m2:
 11,3/19,2 cm kb. 10,7 db
15,0/19,2 cm kb. 10,7 db
22,6/19,2 cm kb. 10,7 db

9. minta

 Igény/m2:
11,3/19,2 cm kb. 19,8 db
15,0/19,2 cm kb. 19,8 db

10. minta

 Igény/m2:
 11,3/19,2 cm kb. 12,6 db
15,0/19,2 cm kb. 25,2 db

13. minta

 Igény/m2:
11,3/19,2 cm kb. 23,0 db
22,6/19,2 cm kb. 11,6 db

14. minta

 Igény/m2:
11,3/19,2 cm kb. 17,3 db
15,0/19,2 cm kb. 8,65 db
22,6/19,2 cm kb. 8,65 db
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APPIA ANTICA
A klasszikus, idôtlen burkolat

Appia antica kombi térkövek melírozott, nem antikolt
Kôvastagság: 5 cm

Hullámos élek

 Méret
cm

 Igény
/m2

 Súly
/m2

Kombi: 15x20; 10x20; 10x15  Vegyes méretek  115 kg

 Tulajdonságok:   Árnyalatokkal teli természetes felület és kvarchomok. Növelt ellenálló-képességû és kopásálló. Könnyen tisztítható. UV-, fagy- és sóálló. 
Nagy variálhatóságú, egymással összeépíthetô elemek. Kombinálható más STEIN + DESIGN térkô-rendszerekkel.

Alkalmas:   Teraszok, kerti és ház körüli utak, garázsbejáratok, parkolók, elôterek, árkádok, belsô udvarok, járdák, terek, valamint emelvények 
építéséhez.

Színek:   Lávaszürke melírozott, nem antikolt; lávavörös melírozott, nem antikolt.

Távtartó: 2 mm.

1 ütem: 
20x15 cm  15 db, 

20x10 cm 9 db, 
10x15 cm 24 db, a 
mintákhoz anyag-

szükséglet 1 sor

1. minta

1 kombi sor - 1 m2

2. minta

1 kombi sor - 1 m2

3. minta

1 kombi sor - 1 m2

4. minta

1 kombi sor - 1 m2
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Új termék


