
LAPOK

a nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!1 www.semmelrock.hu

600

300

600

150

asti natura lapok 3,8 és 8 cm-es vastagságban (a 8 cm-es személyautóval is járható!)                                                                   .

Tulajdonságok: 
•  modern megjelenés, időtlen design
• tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek
    köszönhetően
• nagyszámú variációs lehetőség, megannyi fektetési
    mintával és kombinációban
• só- és fagyállóság
• csúszásmentes és kopásálló felület

Színek:
•  világosszürke
•  középszürke
•  sötétszürke
•  homokbarna (csak 3,8 cm)

Alkalmazási területek:
•  teraszok
• járdák
• bejáratok
• belső udvarok
• téli kertek

Kombinálható:
•  asti Kombi  (lásd 50. oldal)
•  asti Colori lapok (lásd 77-78. oldal)
•  Blokklépcső (lásd 142. oldal)
•  aLu-lépcső éltakaró (lásd 166. oldal)

Méret

60x30x3,8 cm

60x30x8 cm

60x15x8 cm

szükséglet

5,5 db/m2 

5,5 db/m2 

11,11 db/m2 

nettó súly

15,8 kg/db

33,8 kg/db

16,9 kg/db

asti® natura lapok



Méret2. minta

igény/m2

60x30 cm 
kb. 5,55 db

Méret1. minta

igény/m2

60x30 cm 
kb. 5,55 db

Méret4. minta

igény/m2

60x30 cm 
kb. 5,55 db

Méret3. minta

igény/m2

60x30 cm 
kb. 5,55 db

LAPOK

a nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!2 www.semmelrock.hu

Kötésminták: asti natura lapok                                                                                                                                                                  .

Méret5. minta

igény/m2

60x30x8 cm 
kb. 3,7 db

60x15x8 cm 
kb. 3,7 db

Méret6. minta

igény/m2

60x30x8 cm 
kb. 2,8 db

60x15x8 cm 
kb. 5,6 db



LAPOK

a nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!3 www.semmelrock.hu

900

300

asti natura Lungo lap 8 cm-es vastagságban                                                                                                                                           .

Tulajdonságok: 
•  modern megjelenés, időtlen design
• tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek
    köszönhetően
• nagyszámú variációs lehetőség, megannyi fektetési
    mintával és kombinációban
• só- és fagyállóság
• csúszásmentes és kopásálló felület

Színek:
•  középszürke

Alkalmazási területek:
•  teraszok
• járdák
• bejáratok
• belső udvarok
• téli kertek

Kombinálható:
•  asti Kombi  (lásd 50. oldal)
•  asti Colori lapok (lásd 77-78. oldal)
•  Blokklépcső (lásd 142. oldal (lásd 166. oldal)

Méret

90x30x8 cm

szükséglet

3,7 db/m2 

nettó súly

51,8 kg/db

Kötésminták: asti natura Lungo lap                                                                                                                                                                .

Méret2. minta

igény/m2

90x30 cm 
kb. 3,7 db

Méret1. minta

igény/m2

90x30 cm 
kb. 3,7 db

asti® natura Lungo lap


