LAPOK

ASTI® COLORI lapok
.

Asti Colori lapok 3,8 és 8 cm-es vastagságban (a 8 cm-es személyautóval is járható!)

300

600

Méret

Szükséglet

Nettó súly

60x30x3,8 cm

5,5 db/m2

15,8 kg/db

60x30x8 cm

5,5 db/m

33,8 kg/db

Tulajdonságok:
• Colorflow Design – egyedi és különlegesen
élénk színjáték
• tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek
köszönhetően
• nagyfokú variációs lehetőség az egymással
harmonizáló elemek segítségével
• só- és fagyállóság
• csúszásmentes és kopásálló felület
Színek:
• borvörös-fekete
• napfénysárga
• füstbarna
• cappuccino
• grafit-fehér
• smaragd-antracit

1

www.semmelrock.hu
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Alkalmazási területek:
• teraszok
• járdák
• bejáratok
• belső udvarok
• téli kertek
Kombinálható:
• Asti Natura lapok (lásd 79-80. oldal)
• Citytop+ Kombi (lásd 59-60. oldal)
• ALU-lépcső éltakaró (lásd 166. oldal)

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

LAPOK

.

Kötésminták: Asti Colori lapok
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1. minta

Méret
60x30 cm

2. minta

Méret
60x30 cm

Igény/m2

kb. 5,55 db

Igény/m2

kb. 5,55 db

3. minta

Méret
60x30 cm

4. minta

Méret
60x30 cm

Igény/m2

kb. 5,55 db

Igény/m2

kb. 5,55 db

www.semmelrock.hu

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

LAPOK

ASTI® COLORI LUNGO lap
.

Asti Colori Lungo lap 8 cm-es vastagságban

300

900

Méret

Szükséglet

Nettó súly

90x30x8 cm

3,7 db/m2

51,8 kg/db

Tulajdonságok:
• Colorflow Design – egyedi és különlegesen
élénk színjáték
• tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek
köszönhetően
• nagyfokú variációs lehetőség az egymással
harmonizáló elemek segítségével
• só- és fagyállóság
• csúszásmentes és kopásálló felület
Színek:
• borvörös-fekete
• füstbarna
• grafit-fehér

Alkalmazási területek:
• teraszok
• járdák
• bejáratok
• belső udvarok
• téli kertek
Kombinálható:
• Asti Natura lapok (lásd 79-80. oldal)
• Citytop+ Kombi (lásd 59-60. oldal)
• ALU-lépcső éltakaró (lásd 166. oldal)

.

Kötésminták: Asti Colori Lungo lap
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1. minta

Méret
90x30 cm

2. minta

Méret
90x30 cm

Igény/m2

kb. 3,7 db

Igény/m2

kb. 3,7 db

www.semmelrock.hu

A nyomdai hibákból eredõ téves információkért felelõsséget nem vállalunk!

