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ARCHITEKTURA 
KERÍTÉSKŐ

Az Architektura kerítéskő a ház elegáns lehatárolása és erősíti 
a ház és kert kapcsolatát. A hasított felület és az azzal össz-
hangban álló színválaszték biztosítja a ház és kerítés közötti 
harmonikus összhatást.

Az építmények személyreszabásával lehetővé válik egy 
maszív, elpusztíthatalan kerítés építése is, aminek a  nedves-
ség és a fagy sem árthat.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 40x20 (normál kerítéskő) 20x20 (kerítés félkő) 46/28 (MODUS fedlap) 28/25 (KANT hasított fedlap)

Raszterméret (cm) 40,2x20,2 20,2x20,2 46,5/28 33,5/25,5

Szín
törtfehér, feketemárvány, 

beige, téglavörös
törtfehér, feketemárvány, 

beige, téglavörös
törtfehér, feketemárvány, 
téglavörös, beige, fahéj

törtfehér, feketemárvány, 
téglavörös, beige, fahéj

Kővastagság (cm) 20 20 6 6

Élkialakítás
8x8 mm körbefutó 

élletöréssel, kétoldali 
hasított felület

8x8 mm körbefutó 
élletöréssel, kétoldali 

hasított felület
élesperemű

élesperemű, hasított 
homloklappal

Tömeg (kg/db) 20 10 11 10

Felülettömeg (kg/m²) 250 250 - -

Anyagigény (db/m2) 12,5 25 2,17 db/fm 4,0 db/fm

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3 PKDSI3

Műszaki előírás EN 15435 EN 15435

LOGISZTIKAI ADATOK

Termék Vastagság (cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap
kb. db/m2  
(db/fm)

db/raklap
m2/raklap  

(fm/raklap)

ARCHITEKTÚRA kerítéskő normál  
40 × 20 × 20 (felezhető)

20 40 × 20 20 980 12,5 48 3,84

ARCHITEKTÚRA kerítéskő félkő  
20 × 20 × 20

20 20 × 20 10 980 12,5 96 -

ARCHITEKTÚRA kerítéskő sarokelem 
(fűrészelt)

20 40 × 20 20 - - - -

MODUS fedlap 6 46 × 28 11 1010 2,17 90 41,50

KANT fedlap hasított 6 25 x 28 10 620 3,60 60 16,70

ARCHITEKTÚRA falburkoló 40 × 20 × 5 5 40 × 20 6 285 12,5 44 3,52
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