FEKTETÉSI MINTÁK

TÉRKÖVEK

TETRA XL
A TETRA XL nevű termékünket az alábbi rakatképnek megfelelően gyártjuk. A rakatkép a raklap egy-egy sorát jelenti.
A különböző méretű köveket a rakatképnek megfelelő arányban tudjuk kiadni, ettől eltérni nem lehet.
Rakatkép:

TETRA XL ajánlott fektetési minta:
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60x30

45x30
60x30

60x30
30x30

60x30

45x30

45x30

30x30

30x30

A rakat egy sorában található:
30x30x6 cm-es kő 3 db,
45x30x6 cm-es kő 2 db,
60x30x6 cm-es kő 3 db.

A fektetés során ügyelni kell arra, hogy a TETRA XL
térköveken a köveknek csak két-két oldalán van távtartó!
A köveket úgy kell összeilleszteni, hogy a távtartóval ellátott
oldal mindig távtartó nélküli oldallal találkozzon.

TETRA KOMBI
A TETRA KOMBI nevű termékünket az alábbi rakatképnek megfelelően gyártjuk. A rakatkép a raklap egy-egy sorát jelenti.
A különböző méretű köveket a rakatképnek megfelelő arányban tudjuk kiadni, ettől eltérni nem lehet.
Rakatkép:

TETRA KOMBI ajánlott fektetési minta:

A rakat egy sorában található:
20x10x6 cm-es kő 8 db,
20x20x6 cm-es kő 8 db,
30x20x6 cm-es kő 8 db.

A fektetés során ügyelni kell a fugaképre!
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TETRA
A TETRA térkő két kedvelt fektetési mintával rakható, a futósoros rakásban és a halszálka, vagy „Z“-kötésben.
Futósoros rakásmód:

Halszálka, vagy „Z“-kötés

Ehhez a rakáshoz a burkolat két oldalán méterenként

Ehhez a rakáshoz a burkolat minden oldalára számítva méterenként 2,5-2,5 db 10x10-es félkő kell!

5-5 db 10x10-es félkő kell!

LAGUNA
A LAGÚNA térkő is két kedvelt fektetési mintával rakható, a futósoros rakásban és a halszálka, vagy „Z“-kötésben.
Futósoros rakásmód:

Halszálka, vagy „Z“-kötés

PANNÓNIA és PANNÓNIA ANTIK
A PANNÓNIA és a PANNÓNIA ANTIK térkövek rakásmintái a futósoros és az úgynevezett „körberakott“ kötések.
Futósoros rakásmód:
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„Körberakott“ rakásmód
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VEZÚV és VEZÚV ANTIK
A VEZÚV és a VEZÚV ANTIK térkövek rakásmintái a futósoros és az úgynevezett „körberakott“ kötések.
Futósoros rakásmód:

„Körberakott“ rakásmód

KORALL
A KORALL térkő a LAGÚNÁ-hoz hasonlóan rakható futósoros és „Z“-kötésben, a KORALL-10 cm-es térkő a gépi rakásnak
megfelelő rakatképpel rendelkezik, ezért ennek megfelelően rakható.
Futósoros rakásmód:

HÁGÓ
A HÁGÓ térkő egyféle, igen stabil rakásmóddal rakható.

Gépi rakású rakatkép

Termékeinkkel kapcsolatos információkat a következő
piktogrammokkal jelöljük.
Termékeinket az Európai Uniós szabványoknak
megfelelően gyártjuk, vizsgáltatjuk és minősíttetjük.
Termékeink egyik fő tulajdonsága az időjárásállóság, azaz
fagyállóság.
Ezzel a jellel ellátott termékeink más termékkel kompatibilisek, azaz együtt felhasználhatók, fektethetők. Pl. a VEZÚV
térkő méretének ( 12x18 cm) duplája a MEGALIT térkő (
24x18 cm ).
Antik: ezek a termékek felületnemesítéssel, antikolással
készülnek, a felület és a színek eltérőek a normál kivitelű
kövektől.
Néhány termékünk alakjánál és raklapon való elhelyezkedésénél fogva alkalmas gépi rakásra, ez a piktogramm
ezt jelöli.
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