Płyta tarasowa R 30 mm
Kod prod.: TZ30
Cena netto: 220,59 zł / m2
Cena brutto:

262,50 zł / m2

charakterystyka
właściwości

przyjemne uczucie chodzenia jak po ściółce leśnej
można na nich stawiać meble ogrodowe, sprzęt do ćwiczeń, można też chodzić
po nich w wysokich obcasach
płyty tłumią hałas i wibracje
są przepuszczalne dla wody i szybkoschnące; wbudowany drenaż
izolują od zimna i gorąca; amortyzują upadek
odporne na działanie czynników atmosferycznych (mróz, częściowo na
promienie UV) i na chlorowaną wodę
antypoślizgowe w suchych i mokrych warunkach
łatwe w utrzymaniu, samoczyszczące (woda deszczowa)
możliwe do przeinstalowania, bardzo ekonomiczne
przeznaczone do instalacji w budynkach i na zewnątrz

instalacja

na podbudowie związanej (beton, asfalt, płytki, panele, folia lub papa dachowa,
itd.)
na podbudowie niezwiązanej (ubity grys lub tłuczeń)
stabilne połączenie typu zamek wyprofilowany na wszystkich bokach płyty
(połączenie zamknięte kształtowo)
instalacja własnoręczna lub z pomocą miejscowego fachowca

typowe zastosowanie
dom & ogród

taras, taras na dachu i ogrodzie, balkon < 80 m²
pokój zabaw, domowa siłownia
obrzeża basenu

sport & zabawa

maty na siłownie, nawierzchnie do sztuk walki i intensywnych treningów
podłoga w świetlicy, przedszkolu, szkole
gabinety do fizjoterapii

gastronomia

ogródek piwny, patio, restauracja na świeżym powietrzu < 80 m²

zwierzęta

izolujące maty do kojca i schroniska dla zwierząt
nawierzchnia w sali treningowej dla psów

dane techniczne
rozmiar

500 x 500 x 30 mm lub 1000 x 1000 x 30 mm
tolerancja: 2%, 2%, 2 mm

weight

22 kg/m²
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materiał

> 90% kolorowy granulat EPDM (nowy, nie pochodzący z recyklingu)
< 10% klej: poliuretan

klasa palności

Cfl-s1 (EN 13501-1)

WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.warco-polska.pl, E-Mail: info@warco.de,
Telefon: (+48) 22 307 13 97

