RDA / RDB / RDL

Szegélyelemek WPC, biokompozit,
vagy akácfa borítású előlappal és ülőfelülettel
ELŐNYÖK

RDA

Bármilyen vonalvezetés kivitelezhető
Könnyű, kis szerkezeti súly
Helyszíni betonozást nem igényel
Ívek is képezhetők
Gyorsan kivitelezhető
Esztétikus, az épület stílusához alkalmazkodó kivitel
Gépészeti csatornákkal is rendelhető, az RDA esetén standard
Szerelhető különféle lámpákkal vagy egyéb szerelvényekkel
Többféle burkolattal is kivitelezhető
Víztartó részek (virágládák, medencék) is kialakíthatóak

RDL

RDB
ALKALMAZÁSI TERÜLET

DIADEM® RÉTEGREND

Az RD típusú termékek extenzív és intenzív zöldtetők és egyéb kertek különböző rétegvastagságú felépítményeinek szegélyezésre alkalmas,
szerelt jelleggel kivitelezhető támaszelemek.
Bennmaradó zsaluként is alkalmazható.

RDA-567 könnyű szegélyelem
fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO
fugakereszttel)
zúzalékágy
DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
VLF-110 elválasztótextil
zártcellás hőszigetelés
VLU-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés

100% újrahasznosítható

további rétegrend

KIÍRÁSI SZÖVEG

RDB
Könnyű, íves műanyag szegélyelem merevítő bordákkal, max. 12 cm vastagságú rétegek szegélyezésére. A szegélyek egymáshoz csatlakoztatásához szükséges
rozsdamentes kötőelemeket a szállítási csomag tartalmazza. Előlap: rizsháncs-műanyag kompozit (opcionális); Talplemez: újrahasznosított polietilén; Méret: 100x40x12
cm (h×sz×m); Szín:barna; Felületkezelés (opcionális): RAL színskála szerint festett.
RDL
Könnyű, „L“ keresztmetszetű műanyag szegélyelem merevítő bordákkal, max. 12 cm vastagságú rétegek szegélyezésére. A szegélyek egymáshoz csatlakoztatásához
szükséges rozsdamentes kötőelemeket a szállítási csomag tartalmazza. Előlap: rizsháncs-műanyag kompozit (opcionális); Talplemez: újrahasznosított polietilén; Méret:
115x19x12 cm (h×sz×m); Szín: barna; Felületkezelés (opcionális): RAL színskála szerint festett
Gyártmány: DIADEM® RDA / RDB / RDL
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.
Weboldal: www.diadem.com

MŰSZAKI ADATOK
RDA
Anyag

RDL

RDB

biokompozit, akácfa (Robinia pseudoacacia)

Szín

biokompozit

RAL színskála szerint festhető

Standard hosszúság (cm)
Maximális magasság (cm)

115
70

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk.• 09052500

40

Green Up the Roof!

TERMÉKISMERTETŐ

RDA
„A“ keresztmetszetű műanyag szegélyelem, kompozitfa (opcionális) burkolású homloklappal és felső szegéllyel, belső kábelcsatornával vezetékek és csövek rejtett
fűzéséhez. Tartalmazza a rozsdamentes kötőelemeket a szegélyek egymáshoz való csatlakoztatásához. Anyag: kompozitfa, reciklált polietilén; méret: 115x46x42,5 cm
(hxszxm); szín: szürke, kérésre RAL szerint festhető; tömeg: 17,4 kg/fm.

