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MURO ANTICO - oporný múr

Uvádzané množstvá dlažby pre kladačské vzory obsahujú doporučený podiel škár na položenej ploche. Tieto doporučené spotreby dlažby sú prekontrolované primeraným spôsobom, pričom sa jedná o nezáväzné údaje, za ktoré neručíme.

MÚROVÉ, PLOTOVÉ
A SVAHOVÉ SYSTÉMY

MURO ANTICO - oporný múr otĺkaný
Hrúbka steny: 25 cm

Technický nákres - skladobné rozmery (mm)

Inštrukcia montáže pre vodorovný terén

Muro antico  
možná výška steny výška

(rub je viac nerovnomerný ako 
predná stena)

• voľne nadmurované max.  67,5 cm

• nadmurované v lepenom prevedení max. 157,5 cm

ako oporná stena
• voľne nadmurované max.  45,0 cm

• nadmurované v lepenom prevedení max. 112,5 cm

Farby
• sivo-čierna mramorová
• pastelovo-hnedá mramorová

Formáty
• 1/1 tvarovka: 33,3 x 25 cm
• 3/4 tvarovka: 25 x 25 cm
• 1/2 tvarovka: 16,6 x 25 cm

Výška tvarovky
• 13,5 cm a 9 cm

Krycia doska
• 32,5 x 31 cm x 7 cm

 1/1 tvarovka 3/4 tvarovka 1/2 tvarovka

Model H = 9 cm

Model H = 13,5 cm

Farby: sivo-čierna mramorová, pastelovo-hnedá mramorová

Krycia doska H = 7 cm
 L  = 32,5 cm
 Spotreba: 3 ks/bm
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MURO ANTICO - oporný múr

Uvádzané množstvá dlažby pre kladačské vzory obsahujú doporučený podiel škár na položenej ploche. Tieto doporučené spotreby dlažby sú prekontrolované primeraným spôsobom, pričom sa jedná o nezáväzné údaje, za ktoré neručíme.

MÚROVÉ, PLOTOVÉ
A SVAHOVÉ SYSTÉMY

MURO ANTICO - oporný múr

Muro antico tvarovky sú balené nasledovne:
V jednej palete je po 12 kusov z každej veľkosti (2,06 m2)
1/2, 3/4, 1/1 s výškou 9 cm
1/2, 3/4, 1/1 s výškou 13,5 cm
Celkom na palete je 72 kusov.

Jednotlivé tvarovky nie je možné zakúpiť.

Sieťový modul znázornených Muro antico suchých múrikov, bez škár.
h =   22,5, 45,0, 67,5, 90,0 cm
l =   41,6, 74,9, 116,5, 149,8, 191,4, 224,7, 266,3, 299,6, 341,2, 374,5, 416,1, 449,4, 482,7, 524,3, 557,6, 599,2, 632,5, 674,1, 707,4, 

749,0, 782,3, 823,9, 857,2, 890,5, 932,1 cm atď.

Potreba pre nasledujúce dĺžky a výšky steny

Výška steny 
v cm

Dĺžka steny v m 
s 1 paletou
á 2,06 m2

Dĺžka steny v m 
s 2 paletami 
á 2,06 m2

Dĺžka steny v m 
s 3 paletami 
á 2,06 m2

Dĺžka steny v m 
so 4 paletami 

á 2,06 m2

Dĺžka steny v m 
s 5 paletami 
á 2,06  m2

22,5 8,95 17,90 26,85 35,80 44,75

45,0 4,47 8,94 13,41 17,88 22,35

67,5 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00

90,0 2,25 4,50 6,75 9,00 11,25

Prípustné dĺžky steny bez rezania
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základ podľa statiky

Drenáž
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