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Starobruk
Klasyczna forma starobruku to najpowszechniejszy kształt kostki
brukowej. Swoim wyglądem przypomina produkty stosowane dawniej do tworzenia
nawierzchni. Starobruk charakteryzuje się lekko zaokrąglonymi krawędziami

i tradycyjnym wzorem w trzech rozmiarach.
Te cechy powodują, że z pomocą starobruku można tworzyć unikalne, nietypowe
podłoże. To doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie oryginalne wzornictwo
i pragną otaczać się pięknie urządzoną przestrzenią. Starobruk może być

z powodzeniem wykorzystany zarówno na miejskich starówkach, jak i w
modernistycznym otoczeniu współczesnej architektury.

Warianty kolorystyczne
Standard

grafit

szary

UWAGA: Kolory z ikoną telefonu: Produkt nie będący w stałym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie.

Zalecenia i informacje:
Grubość 6: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5 t. Zastosowanie przy
obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w dokumentacji produktu.
Grubość 8: Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym powyżej 3,5t i obciążenie ruchem ciężkim
KR3 uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu.
Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi GDDKiA nr D-05.03.23.
Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię tylko jako podsypki piaskowej lub piaskowo – cementowej.

Rodzaj fazy: zaokrąglona faza
Odstępniki dystansowe: brak
Szerokość fugi: 3-5 mm
Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary

Szczegóły produktu
Ilość elementów we wzorze: 3
Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi, lekko zaokrąglony kształt
Grubość w cm: 6, 8
Format: średnia
Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi
Obciążenia: ruch pieszy, ruch pojazdów do 3,5 tony, ruch pojazdów powyżej 3,5 tony (tylko gr. 8 cm), ruch ciężki - małe natężenie KR3 (tylko gr. 8 cm)

Dane logistyczne
Waga palety [kg]

Ilość m2 na palecie

6 cm: 1400

6 cm: 10,92

8 cm: 1520

8 cm: 8,74

Ilość warstw na palecie
6 cm: 10
8 cm: 8

Układ elementów na palecie
uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić
od przedstawionego na rysunku.

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

