Klasik Dlažba

Klasiko® 6/8
Jednoduché tvary dlažby Klasiko® umožňujú
vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu
funkčnú plochu. Kombinovanie farebných
tvaroviek poskytuje priestor pre atraktívne
architektonické stvárnenia.

Funkčná úprava plôch

Pojazdná do 3,5 tony (Klasiko® 6). Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony (Klasiko® 8).
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby Hladký povrch

sivá

graﬁtová

hnedá

Klasiko® 6 sivá Bytový komplex, Malinovo

Cenová tabuľka

červená

piesková

Hrúbka (cm) Rozmery (cm)

Formát

6

Informácie pre objednávku Index (s. 111–112)

Farba

10×10

sivá

20×10

sivá

graﬁtová, hnedá, červená
graﬁtová, hnedá, červená
piesková
20×20

sivá

20×10

sivá

graﬁtová, hnedá, červená
10×10

20×10

6
bezškárová

graﬁtová
červená
piesková
20×20

sivá
graﬁtová
červená

8

10×10

sivá

20×10

sivá

20×20

sivá

20×20

sivá

20×20

graﬁtová
graﬁtová
graﬁtová
8
bezškárová
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Na špeciálnu objednávku

graﬁtová, červená

Predajca:

CITYTOP

®

- systémová dlažba

Citytop je klasická betónová dlažba, ktorej povrch ponúka jednoduchý a decentný charakter. Dlažba Citytop sa vyrába štandardnou technológiou. Jej tvar však skrášľuje povrch plochy. Vysoká pevnosť umožňuje použiť dlažbu na parkoviská a ulice.

Charakteristika:
• systémová dlažba s nášľapnou vrstvou z kremičitého
piesku
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• odolnosť voči UV žiareniu
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
• protišmyková

Kombinovateľná s:
strana 167

Palisády

Vlastnosti produktu:

Farby:

sivá

červená

čierna

Formáty:
Citytop - systémová dlažba s fázou
hrúbka: 6 cm

farby: sivá
červená (len 10 x 20 x 6 cm) *
čierna (len 10 x 10 x 6, 10 x 20 x 6 cm) *
* dostupné aj bez fázy, nehlučná

30 x 30 x 6 cm
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30 x 20 x 6 cm

Citytop Nardo dlažba
s fázou
hrúbka: 4 cm
farba: sivá, červená

20 x 20 x 6 cm 20 x 10 x 6 cm 10 x 10 x 6 cm

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

10 x 20 cm

DLAŽBA

Citytop Plus so systémom Einstein, sivá.

Citytop Plus so systémom Einstein, sivá.

Citytop Plus dlažba s fázou a so systémom Einstein
hrúbka: 10 cm, 8 cm
farba: sivá, červená

Vlastnosti produktu:

10 x 20 x 30 x 10 cm

20 x 30 x 10 cm

10 x 30 x 10 cm

20 x 20 x 10 cm
20 x 20 x 8 cm

10 x 20 x 10 cm
10 x 20 x 8 cm

Betónová dlažba pre výstavbu cestných
komunikácií so zabezpečením proti
posunu.
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