a szürke kő forradalma

akár

100-300 Ft-al
kedvezőbb ár*

Az optimális megoldás kedvező áron,
esztétikai és minőségi kompromisszumok nélkül.

* Az árelőny m2-enként értendő, és a szállítási távolság függvényében változhat.
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A magyar
találékonyság

A gyártástechnológia határt szab a költségeknek, így a fogyasztói áraknak is. Azért, hogy a magyar
fogyasztók számára egy minden eddiginél kedvezőbb árszintű, kompromisszumok nélküli terméket
adhassunk, kifejlesztettünk egy forradalmian új gyártástechnológiát és távtartó rendszert, ami
optimálisabbá teszi a térkő gyártási költségeit, fajlagos szállítási költségeit, és ezek által a
fogyasztói árát is. A szabadalmi eljárás alatt lévő távtartó rendszerünknek köszönhetően a már
megszokott 10 x 20 cm-es térkő számos új, és nagyon jó tulajdonsággal gyarapodott.

Új forma

20 cm

10 cm

5 cm

A patentkő egy olyan hagyományos, 10 x 20 cm-es
burkoló elem, amely a szokásos 6 cm helyett
5 cm-es vastagsággal rendelkezik. Forradalmian
új távtartó rendszere révén a megszokott kövektől
eltérő formát mutat, miközben szilárdsági tulajdonságai, terhelhetősége, beépíthetősége a 6 cm-es
klasszikus kövekével megegyezik.

Karcsúbb mégis erősebb

A hagyományos kövekkel ellentétben a Patent térkövet élére állítva gyártjuk. Ennek az élére állított
gyártástechnológiának köszönhetően a hagyományos 1 cm-es kopóréteggel szemben itt a kő
teljes keresztmetszetében kopásálló anyagból készül.
Minden olyan felületen alkalmazható, ahol nincs 3,5 tonnát meghaladó járműforgalom, így például
ideális megoldás járdák, teraszok, kocsi beállók és személyautó parkolók burkolására.

Mintázat

patentterko.hu

Az eddig ismert összes hagyományos kötésminta könnyedén kirakható belőle.
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Az élére állított gyártástechnológia miatt a raklapon nem a lerakási felületét látja a kőnek.

A patentkő
jó tulajdonságai
akár

100-300 Ft-al
kedvezőbb ár*

Az élére állított gyártástechnológiának és a forradalmian új
távtartó rendszernek köszönhetően kiemelkedően kedvező ár.
* Az árelőny m2-enként értendő, és a szállítási távolság függvényében változhat.

Szállítás közben kevésbé karcolódik, mivel a kövek az élükön állnak a raklapon.

Egyszerűen beépíthető, mivel az alatta lévő homok ágyat már a lerakás előtt
keményre lehet vibráltatni.

A szabvány által engedélyezett ± 3 mm méret eltéréssel szemben,
az élére állított gyártástechnológiának köszönhetően minden
kő vastagsága pontosan 50 mm! Ezért a jól előkészített alapra
tökéletesen síkfelület rakható le.

A kő további jó tulajdonságai közé tartozik a magasabb fagyállóság,
kopásállóság és törőszilárdság. Szintén a gyártási technológiának
köszönhetően a kő másképp tömörödik, ezért a vízfelvétele is jóval kisebb,
mint a hagyományos lapjára gyártott köveké.
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Kisebb sarokletörés, kisebb gördülési zaj.
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felületi struktúra

raklap felső sorának képe

lerakott, fugázás előtti felület

kifugázott kész kőburkolat

Műszaki adatok:
1 m2 = 50 db
1 paletta = 13,3 m2
1 m2 = 110 kg
1 paletta = 1,5 t

Gyártja és forgalmazza:

Barabás Téglakő Kft. | 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

patentterko.hu
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