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Master
Master je odpovědí na moderní povrchové trendy. 6 podlouhlých tvárnic
dostupných ve 4 barevných odstínech zaručuje, že tato dlažební kostka je mistryni
tvorby vzorů. Módní – zvětšené rozměry v kombinaci s podélným formátem umožňují
vytvářet povrchy chodníků, které vás překvapí efektivní formou. Barvy oscilující kolem
bílé a šedé doplní každý moderní prostor – soukromý i veřejný – podlahou v moderním
stylu, kterou nelze lhostejně obejít. Lze kombinovat s kostkou MASTER XL.

Vzorník barev
Povrch Techno

white

gray

steel

carbon

Pozor: barvy z ikonou telefonu : na zvláštní objednávku

Doporučení a informace:
Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Použití při provozním zatížením do 3,5
tun je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce obsaženými v dokumentaci k výrobku. Nezbytné odstranění znečištění: podle typu
znečištění – otření hadříkem nebo opláchnutí vodou.
Všechny povrchy by měly být vyrobeny v souladu s pokyny Generálního ředitelství pro státní silnice a dálnice (GDDKiA) č.
D-05.03.23.
Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.

Srážení hran : mikro
Distanční výstupky: blokovaný standardní velikosti
Šířka spáry: 3-5 mm
Produkční technologie: Dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry

Podrobnosti o produktu
Počet prvků ve vzoru : 6
Vzhled: plochý povrch, rovné hrany
Tloušťka (cm): 8
Formát : velký
Použití : příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky
Zatížení: přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny, pěší provoz

Logistické údaje
Hmotnost palety [kg]

Počet m2 na paletě

1470

8,36

Počet vrstev na paletě
8

Rozložení výrobků na paletě
Pozor: z technologických důvodů se systém výrobků na paletě může lišit od rozložení
zobrazeného na obrázku

Z technologických důvodů se může měnit váha palety

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

