
Посочените данни са проверени съгласно обичайни за строителството методи. Всички стойности се разглеждат като препоръчителни.

Допуските в размерите на изделията се позовават на българските и европейските стандарти. Разходните норми са изчислени на база

покрита повърхност с правилна форма, с включена минимална широчина на фугата и растерни размери на изделията. В случай, че е

необходимо рязане на настилката по периферията трябва да се предвиди допълнително количество. Промени в техническите данни

или печатни грешки са възможни.

www.semmelrock.bg
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Плочи                                                                                                               Примерни схеми за полагане

1
2

3

4

60х40х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

60х40х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

40х20х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

20х20х3.5 cm

2.1 броя

2.1 броя

2.1 броя

4.2 броя

4.2 броя

12.5 броя 1.4 броя

2.8 броя

1.4 броя

2.8 броя



Посочените данни са проверени съгласно обичайни за строителството методи. Всички стойности се разглеждат като препоръчителни.

Допуските в размерите на изделията се позовават на българските и европейските стандарти. Разходните норми са изчислени на база

покрита повърхност с правилна форма, с включена минимална широчина на фугата и растерни размери на изделията. В случай, че е

необходимо рязане на настилката по периферията трябва да се предвиди допълнително количество. Промени в техническите данни

или печатни грешки са възможни.
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Плочи                                                                                                               Примерни схеми за полагане

5 6

7 8 60х40х3.5 cm40х20х3.5 cm

40х20х3.5 cm 40х20х3.5 cm12.5 броя 12.5 броя

6.3 броя 4.2 броя



Посочените данни са проверени съгласно обичайни за строителството методи. Всички стойности се разглеждат като препоръчителни.

Допуските в размерите на изделията се позовават на българските и европейските стандарти. Разходните норми са изчислени на база

покрита повърхност с правилна форма, с включена минимална широчина на фугата и растерни размери на изделията. В случай, че е

необходимо рязане на настилката по периферията трябва да се предвиди допълнително количество. Промени в техническите данни

или печатни грешки са възможни.
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12
11

9 10

60х40х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

20х20х3.5 cm

40х20х3.5 cm

40х20х3.5 cm

20х20х3.5 cm

40х40х3.5 cm 4.2 броя 

4.2 броя 

4.2 броя 

5 броя 

5 броя 

2.8 броя 

5.6 броя 

2.8 броя 



Посочените данни са проверени съгласно обичайни за строителството методи. Всички стойности се разглеждат като препоръчителни.

Допуските в размерите на изделията се позовават на българските и европейските стандарти. Разходните норми са изчислени на база

покрита повърхност с правилна форма, с включена минимална широчина на фугата и растерни размери на изделията. В случай, че е

необходимо рязане на настилката по периферията трябва да се предвиди допълнително количество. Промени в техническите данни

или печатни грешки са възможни.
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www.semmelrock.bg

4

1615

13
14

60х40х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

60х40х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

60х40х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

40х40х3.5 cm

40х20х3.5 cm

20х20х3.5 cm

2.8 броя 

5.6 броя 
1.4 броя 

2.8 броя 

1.4 броя 

2.8 броя 

2.8 броя 

1 брой

2.3 броя 

2 броя 

1.8 броя 

3 броя 


