TÉRKÖVEK

APPIA ANTICA®NEM ANTIKOLT
Appia antica térkövek, antikolás nélkül, 8 cm, hullámos élek
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Appia antica térkő lapok, antikolás nélkül, 8 cm, egyenes élek
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Tipp:
az Umbriano fektetési minták az Appia antica
nagy méretekhez is alkalmazhatók.
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Méret

Igény

„A” 22,6x19,2 cm

23,00 db/m

180 kg/m2

„B” 15x19,2 cm

34,70 db/m2

180 kg/m2

„C” 11,3x19,2 cm

46,00 db/m2

180 kg/m2

25x25 cm

16,00 db/m2

180 kg/m2

50x25 cm

8,00 db/m2

180 kg/m2

50x50 cm

4,00 db/m2

180 kg/m2

Legfontosabb jellemzők:
• egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt
kvarchomok kopóréteg
• könnyen tisztántartható, szennytaszító hatású
a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
• nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű
elemválaszték
Alkalmazási területek:
• teraszok
• kerti és ház körüli utak
• garázsbejáratok (nagyméreteknél nem alkalmazható!)
• parkolók (nagyméreteknél nem alkalmazható!)
• előterek, árkádok, belső udvarok
• járdák és szintáthidalások, lejtős ösvények
• kereskedelmi létesítmények parkolóihoz
8 cm-es vastagsággal, nagy méretben
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Színek:
• lávaszürke melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
• lávavörös melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
Távtartó: 2 mm
Fektetési tanácsok:
A nagy felülető kövek nehezek (50x50x8 cm: 48 kg!), ezért
azt javasoljuk, hogy megfelelő emelőszerszámokkal és
eszközökkel építsék be a követ, és lehetôleg 2 ember fektesse azokat, az élek csorbulásának elkerülése érdekében! A kövek felesleges mozgatását a felületi sérülések
elkerülésének érdekében kerülni kell!
A köveket csak vizesvágóval lehet vágni!
Kötésminták:
Az Appia antica térkőlapok kötésmintái megegyeznek az
Umbriano térkövekével (lásd 31-32 oldal)!

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

TÉRKÖVEK

Kötésminták: Appia antica antikolt/nem antikolt 8 cm
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1. minta

Méret
22,6x19,2 cm

2. minta

Méret
19,2x15 cm

Igény/m2

kb. 23 db

Igény/m2

kb. 34,7 db

3. minta

Méret
22,6x19,2 cm

4. minta

Méret
22,6x19,2 cm

Igény/m2

kb. 23 db

Igény/m2

kb. 23 db

5. minta

Méret
19,2x15 cm

6. minta

Igény/m2

kb. 34,7 db

Igény/m2

www.semmelrock.hu

Méret
19,2x11,3 cm

22,6x19,2 cm

kb. 15,33 db

kb. 15,33 db

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

TÉRKÖVEK

Kötésminták: Appia antica antikolt/nem antikolt 8 cm

7. minta
Igény/m2

9. minta
Igény/m2

11. minta
Igény/m2

3

Méret
11,3x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 23 db

kb. 11,5 db

11,3x19,2 cm

Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

11,3x19,2 cm

Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db
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8. minta
Igény/m2

10. minta
Igény/m2

12. minta
Igény/m2

Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 14,5 db

kb. 13,4 db

11,3x19,2 cm

Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 13,8 db

kb. 13,8 db

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

TÉRKÖVEK

Kötésminták: Appia antica antikolt/nem antikolt 8 cm

13. minta
Igény/m2

15. minta
Igény/m2

17. minta
Igény/m2
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Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 18,2 db

kb. 10,9 db

11,3x19,2 cm

Méret
15x19,2 cm

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

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

Méret
11,3x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 23 db

kb. 11,5 db
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14. minta
Igény/m2

16. minta
Igény/m2

18. minta
Igény/m2

11,3x19,2 cm

Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

kb. 10,7 db

Méret
11,3x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 15,33 db

kb. 15,24 db

11,3x19,2 cm

Méret
15x19,2 cm

22,6x19,2 cm

kb. 17,3 db

kb. 8,65 db

kb. 8,65 db

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

TÉRKÖVEK

APPIA ANTICA®kombi
Appia antica kombi térkő 5 cm, antikolás nélkül, hullámos élek
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Méret

Igény

Súly

Kombi 15x20; 10x20; 10x15 cm

Vegyes méretek

114,5 kg/m2

90 cm

Kombi ütem (1 sor):
20x15 cm 15 db,
20x10 cm 9 db,
10x15 cm 24 db,
a mintákhoz anyagszükséglet 1 sor

110 cm

Legfontosabb jellemzők:
• egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt
kvarchomok kopóréteg
• könnyen tisztántartható, szennytaszító hatású
a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
• nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű
elemválaszték
Színek:
• lávaszürke melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
• lávavörös melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
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Alkalmazási területek:
• teraszok
• kerti és ház körüli utak
• garázsbejáratok (személygépjármű)
• parkolók (személygépjármű)
• előterek
• árkádok, belső udvarok
• járdák és szintáthidalások
• lejtős ösvények
Távtartó: 2 mm

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

TÉRKÖVEK

Kötésminták: Appia antica kombi 5 cm, nem antikolt

1. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

2. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

Igény/m

-

Kombi

Igény/m

-

Kombi

3. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

4. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

Igény/m2

-

Kombi

Igény/m2

-

Kombi

2

6

.
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A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

TÉRKÖVEK

APPIA ANTICA®kombi
Appia antica kombi térkő 8 cm, antikolás nélkül, hullámos élek
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Méret

Igény

Súly

Kombi 22,6x19,2; 19,2x15; 19,2x11,3 cm

Vegyes méretek

244 kg/m2

96 cm

Kombi ütem (1 sor):
22,6x19,2 cm 12 db,
19,2x15 cm 13 db,
19,2x11,3 cm 12 db,
a mintákhoz anyagszükséglet 1 sor

120 cm

Legfontosabb jellemzők:
• egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt
kvarchomok kopóréteg
• könnyen tisztántartható, szennytaszító hatású
a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
• nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű
elemválaszték
Színek:
• lávaszürke melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
• lávavörös melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
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Alkalmazási területek:
• teraszok
• kerti és ház körüli utak
• garázsbejáratok (személygépjármű)
• parkolók (személygépjármű)
• előterek
• árkádok, belső udvarok
• járdák és szintáthidalások
• lejtős ösvények
Távtartó: 2 mm

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

TÉRKÖVEK

Kötésminták: Appia antica kombi 8 cm, nem antikolt

1. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

2. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

Igény/m

-

Kombi

Igény/m

-

Kombi

3. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

4. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

Igény/m2

-

Kombi

Igény/m2

-

Kombi

5. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

6. minta

Méret
0 Vegyes méretek 0

0 Megjegyzés 0

Kombi

Igény/m

-

Kombi

2

Igény/m

2
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A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

