SCHODY / OBRUBNÍKY / DOPLŇKY

|LA LINIA® doplňky .
Schematické zobrazení
(rozměr v cm)

20 x 40 x 14

40 x 100 x 14

La Linia Multablok
pískovaný ze 2 nebo 5 stran

14 x 10 x 38

La Linia schod

14 x 20 x 60

La Linia palisáda mini
La Linia palisáda
přední a horní strana štípaná

Barva, vzhled
a povrchová úprava

Barva:
Povrch:
Hrany:
Distanční prvky:

Charakteristika

Palisády a schodišťové stupně s jemně vymývaným povrchem z drti přírodních kameniv.
• vzhled přírodního kamene
• vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení
• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření
• mrazuvzdornost
• snadná údržba a odolnost proti nečistotám
• odolnost proti smyku a skluzu

Použití

Lemování chodníků a cest, zahradní schody, schodiště.

Kombinovatelná s

LA LINIA® kombi, LA LINIA® dlaždice

Normy a předpisy

Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody.
Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

Stavebně-fyzikální
vlastnosti

Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové
výrobky, např. na bázi NaCl.
Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN
771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.

granit světlá
vymývaný, štípaný, pískovaný
rovné bez fazety
ne

Technické informace
Označení výrobku

Výrobní
rozměr v cm

Výška
prvku v cm

Šířka spáry
v mm

Spotřeba
ks/bm

Množství
ks/pal.

Hmotnost
kg/ks, kg/pal.

La Linia Multablok
20 x 40

20 x 40

14

–

2,5 nebo 5

48

25/1200

pískovaný z 5
stran

La Linia Multablok
20 x 40

20 x 40

14

–

5

48

25/1200

pískovaný ze 2
stran

La Linia schod
40 x 100

40 x 100

14

–

1

10

125/1250

pískovaný ze 4
stran

La Linia palisáda
14 x 20

14 x 20

60

–

5 nebo 7,14

40

37,5/1500

pískovaný z 5
stran

La Linia palisáda mini
14 x 10

14 x 10

38

–

7,14

48

12/576

přední a horní
strana štípaná

Vzory pokládky

Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz

Způsob pokládky

Zatížení

ručně

strojově

x

Poznámka

pochozí

–

pojezd do 3,5 t

x

–

pojezd nad 3,5 t

–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.
Stav 04/2015
Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

www.semmelrock.cz
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SCHODY / OBRUBNÍKY / DOPLŇKY

|LA LINIA® doplňky .
Technický nákres: výrobní rozměry v mm
LA LINIA Multablok
kompaktní schod pískovaný z pěti stran

LA LINIA Multablok
kompaktní schod pískovaný ze dvou stran

Barvy:
Poznámka:

Barvy:
Poznámka:

Granit světlá
pískované strany A, B, C, D, E

Granit světlá
pískované strany A, B

LA LINIA schod
pískovaný ze čtyř stran

Barvy:
Poznámka:

Granit světlá
pískované strany A, B, C, D

LA LINIA palisáda mini
štípaná ze dvou stran

LA LINIA palisáda
pískovaná z pěti stran

Barvy:
Poznámka:

Barvy:
Poznámka:

Granit světlá
štípané strany A, B

Stav 04/2015
Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Granit světlá
pískované strany A, B, C, D, E

www.semmelrock.cz
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|LA LINIA® doplňky .
Možnost použití:

dlažba 20/20 cm
La Linia Multablok 20/40/14
pískovaný ze dvou stran
LA LINIA – Multablok 20/40/14
pískovaný z pěti stran

LA LINIA – Multablok 20/40/14
pískovaný ze dvou stran

LA LINIA – Multablok 20/40/14
pískovaný ze dvou stran

LA LINIA – schod 40/100/14
pískovaný ze čtyř stran
Stav 04/2015
Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

www.semmelrock.cz
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