
Nagy magasság, vagy rossz
talajadottság esetén MÉRETEZÉS!

Szükség esetén az S3 elem a kezdô
sorba is beépíthetô /betonorr vagy
tüskerögzítéssel/ vagy a fal csak
ezzel az elemmel is megépíthetô!

/termõföld



Forgalmazó:

ÉPÍTÕIPARI MÛSZAKI ENGEDÉLY:  A-71/1997.
-45 fok vagy ennél kisebb rézsü hajlás esetén 3.00 m magasságig részletes vizsgálat nélkül alkalmazható.
-72 fokos hátfaldõlésû támfal 1.0 m magasságig -kövér agyagból készült hátfaltöltés kivételével- statikai
ellenõrzés nélkül megépíthetõ. Az ennél magasabb támfal statikus tervezõ közremûködésével készülhet. (talaj-
tól és falmérettõl függõ megerõsítési lehetõségek: acéltüskés lehorgonyzás az alapra, acéltüskés
sorösszekötés, hátfaltöltés geotextíliás megerõsítése)

méret/cm súly/kg elemszüks.

T1 30x20x17.5 8.9 2.5-3db/fm

T2 30x20x25 13.8 16.66 db/m2

T3 50X20X25 23.5 8.33 db/m2

S3 50x20x35 31.5 8.33 db/m2

R2 rézsü elem 20x10x4.5 1.8 16.6 db/m2

R3 rézsü elem 40x10x4.5 3.5 8.33 db/m2

L4 lépcsõlap 40x24.5x4.5 8.5 1 db/1 db S3

L9 lépcsõlap 90x24.5x4.5 19.5 1 db/2 db S3

Információ: 
telefon: 06/20/921-5583
fax: 88/438-908
www.gl-design.hu

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Szárazon összeépíthetõ elemrendszer,
számtalan variácós lehetõséggel,
szinte kötetlen vonalvezetéssel építhetõ.
20x15 cm-es raszterben tervezhetõ.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
- földmûvek rézsübiztosítása
- növényhézagos támfal, teraszosítás
- kertépítés: díszkertek, lépcsõk
- garázslejárók rézsûvédelme

FAL DÕLÉSSZÖG: 45–72 fok

1,0 m magasságig alapozás nélkül 
is megépíthetõ. Magasabb támfalak 
esetén alapozás, talajmechanikai
adottságtól függõen statikai 
ellenõrzés szükséges. 

Gyors, gazdaságos kivitelezés!

Felületek: natúr, mosott kavics, mosott mészkõ.

Anyaga: fagyálló vasalatlan beton.

T1-2 = 24 db T1+60 db T2 = 3.60
T2 80 db T2 = 4.80
T1-3 = 24 db T1+30 db T3 = 3.60
T3 40 db T3 = 4.80
S3 30 db S3 = 3.60

Rakat választék = m2

A TERC Költségvetés Készítõ 
programrendszerben is megtalálhatja!



ÖSSZEÉPÍTÉS

T3
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T2-es elembõl 16 2/3 db/m2

+  függõleges véglezárás esetén T3-as elem 
minden páratlan sorban.

VÍZSZINTES terepen

T3-as elembõl 8 1/3 db/m2

+ kezdõ és záró sorba T1-es elem 2,5 db/fm 
+ függõleges véglezáráshoz T2-es elem páros soronként.

S= sorcsúszás

Az S3 elemekbõl kerti lépcsõ építhetõ.
Kavicsfeltöltéssel, homokágyba helyezett L4-es vagy L9-es
lépcsõalappal szárazon is összeépíthetõ.
A lépcsõlap anyaga natúr mosott kavics, vagy mosott mészkõ.

Az elemekbe sziklakerti évelõ növényeket ültessünk.
Az építés során nem kell a növényhézagokat földdel betölteni!
A foltokban beültetett egynyári növények vízigénye nagyobb.
A beültetett virág körül ”tányért” alakítsunk ki a locsolóvíznek.A támfalépítést száraz idõben, 

földnedves talajban célszerû végezni. 
Lejtõs terepen alsó ponton kezdjük az építést.
Ügyeljünk a szintkülönbségbõl adódó sorcsúszásra.

Teraszos díszkert lépcsõkkel


