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APPIA ANTICA®
ANTIKOLT

192 192 192

226 150 113

Méret

„A” 22,6x19,2 cm

„B” 15x19,2 cm

„C” 11,3x19,2 cm

Igény

22,60 db/m2

34,70 db/m2

46,00 db/m2

Súly

180 kg/m2

180 kg/m2

180 kg/m2

Appia antica térkő 8 cm, antikolt, hullámos élek .

Legfontosabb jellemzők:
• antik hatású, egyenetlenül töredezett élek, 

enyhén karcos felület
• finoman árnyalt kvarchonom kopórétegű, természetes

felület
• a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány

legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Színek:
• lávaszürke melírozott, antikolt (3 szín keverve)
• lávavörös melírozott, antikolt (3 szín keverve)

Távtartó: 2 mm

Alkalmazási területek:
• teraszok
• kerti és ház körüli utak
• garázsbejáratok (személygépjármű)
• parkolók (személygépjármű)
• előterek
• árkádok
• belső udvarok
• járdák és szintáthidalások
• lejtős ösvények
• tűzoltó utakhoz és körforgalmakhoz
8 cm vastagsággal, A, B, C mérettel

Méret
1. fríz minta

Igény/fm
19,2x11,3 cm 

kb. 5,21 db

Méret
2. fríz minta

Igény/fm
19,2x15 cm 
kb. 5,21 db

Méret
3. fríz minta

Igény/fm
22,6x19,2 cm 
kb. 4,42 db

Futósorok, frízek: Appia antica antikolt és nem antikolt .
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Méret
6. minta

Igény/m2

19,2x11,3 cm 
kb. 15,33 db

22,6x19,2 cm 
kb. 15,33 db

Méret
2. minta

Igény/m2

19,2x15 cm 
kb. 34,7 db

Méret
4. minta

Igény/m2

22,6x19,2 cm 
kb. 23 db

Méret
3. minta

Igény/m2

22,6x19,2 cm 
kb. 23 db

Méret
5. minta

Igény/m2

19,2x15 cm 
kb. 34,7 db

Méret
1. minta

Igény/m2

22,6x19,2 cm 
kb. 23 db

Kötésminták: Appia antica antikolt/nem antikolt 8 cm                                                                                                                         .
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Méret
12. minta

Igény/m2

15x19,2 cm 
kb. 13,8 db

22,6x19,2 cm 
kb. 13,8 db

Méret
8. minta

Igény/m2

15x19,2 cm 
kb. 14,5 db

22,6x19,2 cm 
kb. 13,4 db

Méret
7. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 23 db

22,6x19,2 cm 
kb. 11,5 db

Kötésminták: Appia antica antikolt/nem antikolt 8 cm                                                                                                                         .

Méret
10. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 10,7 db

15x19,2 cm 
kb. 10,7 db

22,6x19,2 cm 
kb. 10,7 db

Méret
9. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 10,7 db

15x19,2 cm 
kb. 10,7 db

22,6x19,2 cm 
kb. 10,7 db

Méret
11. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 10,7 db

15x19,2 cm 
kb. 10,7 db

22,6x19,2 cm 
kb. 10,7 db
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Méret
13. minta

Igény/m2

15x19,2 cm 
kb. 18,2 db

22,6x19,2 cm 
kb. 10,9 db

Méret
16. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 15,33 db

22,6x19,2 cm 
kb. 15,24 db

Méret
17. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 23 db

22,6x19,2 cm 
kb. 11,5 db

Kötésminták: Appia antica antikolt/nem antikolt 8 cm                                                                                                                         .

Méret
14. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 10,7 db

15x19,2 cm 
kb. 10,7 db

22,6x19,2 cm 
kb. 10,7 db

Méret
15. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 10,7 db

15x19,2 cm 
kb. 10,7 db

22,6x19,2 cm 
kb. 10,7 db

Méret
18. minta

Igény/m2

11,3x19,2 cm 
kb. 17,3 db

15x19,2 cm 
kb. 8,65 db

22,6x19,2 cm 
kb. 8,65 db
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