LIMBRA
Postaw na ekskluzywność
Limbra to ekskluzywne i niezwykle praktyczne płyty, które pozwolą na komponowanie zróżnicowanych, eleganckich nawierzchni. Delikatna faktura, połyskująca powierzchnia i głęboka kolorystyka w szerokiej palecie barw sprawiają, że płyty doskonale podkreślą urok zarówno klasycznej, jak i nowoczesnej
stylizacji. Poza estetyką, Limbrę wyróżnia funkcjonalność i wysoki komfort użytkowania. Płyty są antypoślizgowe (R10) i zabezpieczone specjalnym impregnatem, który ułatwia czyszczenie oraz ogranicza powstawanie plam i przebarwień.

60 cm

30 cm

4,5 cm

4,5 cm

60 cm

60 cm

Dostępne kolory

STALOWY GRAFIT

BAZALTOWY

STALOWO-SZARY

BEŻOWO-BRĄZOWY KREMOWO-BEŻOWY

Tabela logistyczna

wymiary [cm]

m2 / paleta

waga palety [kg]

szt. / paleta

dostępne kolory

60 x 60 x 4,5
60 x 30 x 4,5

12,24
12,24

1284
944

34
68

stalowy grafit
bazaltowy
stalowo-szary
beżowo-brązowy
kremowo-beżowy

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

LIMBRA

Zgodność z Normą

PN-EN 1339:2003/AC:2006

J/M

m2

Waga [kg/m2] lub [kg/szt]

94

Wymiar poszczególnych elementów

wg katalogu producenta

Faza

nie dotyczy

Rodzaj powierzchni stempla

nie dotyczy

Struktura betonu

colormix

Sposób obróbki

nie dotyczy

Klasa betonu

nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie
przy rozłupywaniu [MPa]

nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]

≥ 4,0

Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]

≥ 3,0

Odporność na warunki atmosferyczne

klasa 3 ozn. D

Odporność na ścieranie

klasa 4 ozn. I

Nasiąkliwość [%]

klasa 1 ozn. A

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]

długość

szerokość

grubość

±5

±5

-±3

Wymiary nominalne - przekątne [mm]

klasa 2 ozn. K

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

zadowalająca

Trwałość

zadowalająca

Reakcja na ogień

A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)

prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do
budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych, oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane
parametry techniczne wyrobu są wystarczające

UWAGI

nie dotyczy

COLOR
MIX

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

