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Διατηρούμε το δικαίωμα να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να
προβούμε σε αλλαγές των προδιαγραφών και του σχεδιασμού χωρίς
ειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο
έχουν συνταχθεί από την KEYSTONE και εμπεριέχουν το καλύτερο
δυνατό επίπεδο της εμπειρίας και της γνώσης μας. Το έντυπο αυτό
παρουσιάζει ακριβώς την χρήση των προϊόντων KEYSTONE και
επεξηγεί τις εφαρμογές τους. Η τελική αποδοχή της καταλληλότητας
των προϊόντων, για τη χρήση που προβλέπεται, και ο τρόπος χρήσης
τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Σημείο πώλησης:

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  &  Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η γοητεία του παλιού καιρούTΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 KEYSTONE COUNTRY MANOR UNITS

Τρεις ή Περισσότερες Εμφανείς Επιφάνειες
Η ποικιλία των διαστάσεων των στοιχείων παρέχει τον μέγιστο
βαθμό τυχαίας εμφάνισης. 
Οι πλευρές των στοιχείων έχουν διαφορετικές διαστάσεις.
Όλα τα στοιχεία έχουν διαφορετικό μήκος πλευρών για να παρέχουν
τυχαία εμφάνιση στην όψη του τοίχου.

Χρώματα
Τα στοιχεία Country Manor παράγονται με χρωματικούς 
συνδυασμούς που ενισχύουν την εμφάνιση φυσικής πέτρας.

Τρεις Πλευρές με Υφή σε Κάθε Στοιχείο
Πεπαλαιωμένο ή αντικέ φινίρισμα των στοιχείων για να προσδίδεται
πιο φυσική όψη πέτρας.
Επιτρέπει την δυνατότητα χρήσης των στοιχείων σε πολλαπλές
θέσεις μέσα στον τοίχο. 
Κάθε στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην επιφάνεια του
τοίχου όσο και ως γωνιακό στοιχείο.
Επιτρέπει την κατασκευή εκτός από τοίχους αντιστήριξης και
μικρών μαντρών, στηθαίων, κολονών και στηλών.

Σχήμα
Όλα τα στοιχεία έχουν 90° γωνία και μια μικρότερη πλευρά, 
που τους επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν σε γωνιακούς τοίχους 90°,
σε ευθείς τοίχους και σε τοίχους με μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας.

Συσκευασία Στοιχείων με Διάφορα Μεγέθη στην Ίδια Παλέτα
Δεν απαιτεί την χρήση πολλών διαφορετικών παλετών, προκειμένου
ο κατασκευαστής να διατηρήσει την τυχαία όψη του τοιχίου.
Επιτρέπει την απλή μέθοδο κατασκευής και την τυχαία εμφάνιση
στο τοιχίο.

Συνδετήρες Υψηλής Αντοχής με Κεφαλή
Οι πολλαπλές θέσεις των συνδετήρων επιτρέπουν την κατακόρυφη
κατασκευή, την κατασκευή με κλίση 9.5°, και την δυνατότητα να
μετακινηθεί προς τα έξω κάποιο στοιχείο προκειμένου να τονιστεί η
επιφάνεια του τοιχίου.



150mm (Υ) x 250mm (Β) x 400/350mm (Π)
Βάρος 27 kg

150mm (Υ) x 250mm (Β) x 300/250mm (Π)
Βάρος 18 kg

150mm (Υ) x 250mm (Β) x 100/150mm (Π)
Βάρος 11 kg

Keystone Country Manor®

Στοιχείο Επικάλυψης
75mm (Υ) x 300mm (Β) x 355/200mm (Π)
Βάρος 14 kg

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ FIBERGLASS 

130mm συνολικό μήκος
32mm μήκος κεφαλής
13mm διάμετρος στο σώμα του συνδετήρα
20mm διάμετρος στην κεφαλή

Τ Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α

*Σημείωση: Μικρές διαφορές στο χρώμα των στοιχείων είναι
αναμενόμενες και οφείλονται στην διαδικασία της
παλαίωσης.

Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ε Σ  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ


