Klasszikus termékek
Lolor

Vastrigság

Méretek
cm:

A fnlületmosási eljárás utan

C kopóréteg györrgykavics szemcséje
aleti lnkerekitett szÜrkés-barnás formájában marad lathato. A lap
szeiricseinek színe ideáksan illeszkedik a kert természetes szívesen

10/40, 50/50

4/3,8 cm

Grau/Braiin gew. Kante mögi.

50/50

5,0 cm

Grau/BraLin gew. Kante mögL

Ciassic-Line finomszemcsés járdalapok és beton járdalapok
Klasszikus, kivö ár-érték arányú termék a legtöbb funkcionális
geny kielégítésére - -szürke

Ciassic-line rinorr1szerHues
50 1 50
5,0 cm

szürke

Beton járcialap
40/40

szürke

5,0 cm

Mederlap kopóréteggel
40/40,60/40 10cm

A Sotido térk ő speciális drain változata megkönnyíti az extrém
rirunnyiségú csapadék gyors eltávolítását a burkolatról.
8 cm

16,5/20

szürke

Natur, élleföréssel

ÖKOLITH térk ő
Daz ÓKOLITH térk ő vekkol a telület teljes lezására nélkül épithetünk
szilárd burkolatot. A speciálisan formázott távtartóknak köszönhet ő en
megfelel ő felületi arányú fuga képz ő dik a csapadékviz elvezetéséhez.
20/20, 10/20 8, 10cm Szürke, Natur
zökken ő mentes
piros
trk

Hard-, So{tline mögl.

szürke

Stock Sport - A Curling téli játék száraz, jégmentes játéktéren
ű zött változata. Ez a speciális, finom kopóréteggel készült termék
a különleges játéktór kialakítását teszi lehet ő vé.
40/20, 20/20
-

Serpentino

8 cm

Színek egyedi igény
Natur
és árképzés alapján Lökkenómentes

Kerti szegélyk ő

A Sor pentino terko tormar kialakitesrinói adocican a nagy forgalmi
terhelés ű felületek ideáks burkolóanyaga
12/24

Szin:

SOLIDO Öko térk ő

Ciassic-Line mosott gyöngyicavicsos járdalapok

Ciassic-line finomszemcsés
10/40, 50/50
3,7 cm

Vastagság
cm:

Méretek
cm:

Szin:

cm:

6, 8 cm

Szürke, piros,
antracit

Natur,
élletöréssel

A kerti szegélykövek járdaK, setányok, virágágyasok vagy térk ő
s!Ltek szegéséhez használhat ő ak.
5/20

L = 100cm

szürke

5/25

L = 100 cm

Szürke.
piros, antracit

Lekerekített öl
Egyenes él,
letörésse

SERPENTINO-UNI és SERPENTINO -UNI zökken6mentes térkövek

A kövek kötésben történó csomagolása megkönnyíti a nagy felüle-

Kiemelt szegélyk ő

tek gazdaságos, géppel történ ő burkolását is. Az aszfaltburkolatok
igazi alternatívája a SerpenKno-UNI térk ő .

10/20, 12/20
18/20, 18/25

_= 100 cm,
33cm n

szürke

Standard
22,5/11,25,
11,25/11,25

Szürke, piros, további
szinek egyedi igény
Natur
és árképzés alapján éfetöréssel

15/25, 15/30

L = 100 cm,
24 cm

szürke

Natur

6, 8 cm

zökken ő mentes
22,5/11,25
11,25/ 1 1,2 5

6, 8cm

Szürke, piros, további
színek egyedi igény
és árképzés alapján

Natur
élletörés
nélkül

SOLIDO térk ő
Speciális formájának köszönhet ő en nagy terhelés(í burkolatok
készítésére is alkalmas térkö.A zökken ő mentes verzió rejtett
távtartójó, élletörés nélküli felületi kialakítása csökkentett zajterhelési mutatójú burkolatok építésére teszi alkalmassá
16,5/20
6, 8, 10 cm
165/20
zökken ő mentes 8 cm

Szürke, piros,
antracit

Natur
élletöréssel

Szürke, piros,
antracit

NatLir
zökken ő mentes

Terméknink m ű szaki adatait hivatalos ar iistankba'i illatvn
lianlapunkon lulalja: www.lcici co

Lcicr

92

Natur
-

Süllyesztett szegélykövek
20/15
rlöntöti, K -

I -_ 100 cm,
33, 25 cm (K)

szürke

Natur

70/15

L = 40 cm

szürke

Natur

VERDE gyeprács
Zöldfelülot akár a tehergépjárm ű vel történ ő terhelésre is
gyeprácsairrkkal es is megoldható
35/35

8 cm

szürke

Netur

40/60

8, 10, 12 cm

szürke

Natur

