LAPOK

Corona BrIllant®
.

Corona Brillant lapok 3,8 cm, finommosott felülettel

Fózolt = Minden lap élletöréssel készül

400

400

Méret

Szükséglet

nettó súly

40x40x3,8 cm

6,1 db/m2 fugával

14,2 kg/db

Tulajdonságok:
• mosott felület, nemes, színes kőzúzalék
• könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású
a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
• csak gyalogos forgalomra
• csak a javasolt fugával építhető be (min. 5 mm)
• a termék kopásállósága és fagyállósága a
termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
Színek:
• homok
• fövenybarna

Alkalmazási területek:
• teraszok, télikertek
• medenceszegélyek
• kerti és ház körüli utak
• előterek, belső udvarok
• járdák
Kombinálható:
ásd 166. oldal)
• Semmelrock Kvarc fugahomok(lásd 1
TIPP:
ALU-lépcső éltakaró
az elegáns alumínium éltakarónk megoldást
nyújt lépcsők kialakításához lapjainkból.s66. oldal)

.

Kötésminták: Corona Brillant lapok
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1. minta

Méret
40x40 cm

2. minta

Méret
40x40 cm

Igény/m2

kb. 6,1 db

Igény/m2

kb. 6,1 db

www.semmelrock.hu

a nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

LAPOK

.

Kötésminták: Corona Brillant lapok

2

1. minta

Méret
40x40 cm

2. minta

Méret
40x40 cm

Igény/m2

kb. 6,1 db

Igény/m2

kb. 6,1 db

3. minta

Méret
40x40 cm

4. minta

Méret
40x40 cm

Igény/m2

kb. 6,1 db

Igény/m2

kb. 6,1 db

www.semmelrock.hu

a nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

LAPOK

Corona BrIllant®

ÚJ

.

Corona Brillant lapok 4,2 cm, Semmelrock Protect® Plus védelemmel

2020 nyarától rendelhető
400

800

Méret

Szükséglet

nettó súly

80x40x4,2 cm

3,1 db/m

30,7 kg/db

Tulajdonságok:
• mosott felület, nemes, színes kőzúzalék
• könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású
a Semmelrock Protect® Plus védelemnek köszönhetően
• csak gyalogos forgalomra
• csak a javasolt fugával építhető be (min. 5 mm)
• a termék kopásállósága és fagyállósága a
termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
Színek:
• homok
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Alkalmazási területek:
• teraszok, télikertek
• medenceszegélyek
• kerti és ház körüli utak
• előterek, belső udvarok
• járdák
Kombinálható:
ásd 166. oldal)
• Semmelrock Kvarc fugahomok(lásd 1
TIPP:
ALU-lépcső éltakaró
az elegáns alumínium éltakarónk megoldást
nyújt lépcsők kialakításához lapjainkból.

.

Kötésminták: Corona Brillant lapok

3

1. minta

Méret
80x40 cm

2. minta

Méret
80x40 cm

Igény/m2

kb. 3,1 db

Igény/m2

kb. 3,1 db

www.semmelrock.hu

a nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!

