
Příloha č. 1 Technické parametry euromincí

Průměr (mm): 25,75

Síla (mm): 2,20

Hmotnost (g): 8,50

Tvar: kulatý

Barva: střed žlutý, mezikruží bílé

Složení: na mezikruží mědinikl, na středu tři 

vrstvy – niklová mosaz, nikl, niklová mosaz

Hrana: jemně vroubkovaná s vtlačeným 

nápisem nebo motivem

Průměr (mm): 23,25

Síla (mm): 2,33

Hmotnost (g): 8,50

Tvar: kulatý

Barva: střed bílý, mezikruží žluté

Složení: na mezikruží niklová mosaz, na středu 

tři vrstvy – mědinikl, nikl, mědinikl

Hrana: střídavě hladká a vroubkovaná

Průměr (mm): 24,25

Síla (mm): 2,38

Hmotnost (g): 7,80

Tvar: kulatý

Barva: žlutá

Složení: severské zlato

Hrana: profilovaná s jemnými zoubky

Průměr (mm): 22,25

Síla (mm): 2,14

Hmotnost (g): 5,74

Tvar: španělský květ

Barva: žlutá

Složení: severské zlato

Hrana: hladká



Průměr (mm): 19,75

Síla (mm): 1,93

Hmotnost (g): 4,10

Tvar: kulatý

Barva: žlutá

Složení: ocel pokovená mědí

Hrana: profilovaná s jemnými zoubky

Průměr (mm): 21,25

Síla (mm): 1,67

Hmotnost (g): 3,92

Tvar: kulatý

Barva: červená

Složení: ocel pokovená mědí

Hrana: hladká

Průměr (mm): 18,75

Síla (mm): 1,67

Hmotnost (g): 3,06

Tvar: kulatý

Barva: červená

Složení: ocel pokovená mědí

Hrana: hladká s rýhou

Průměr (mm): 16,25

Síla (mm): 1,67

Hmotnost (g): 2,30

Tvar: kulatý

Barva: červená

Složení: ocel pokovená mědí

Hrana: hladká

Zdroj: [10.]
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Barva: žlutá
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Hrana: hladká
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Barva: žlutá			
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Hmotnost (g): 3,92
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Složení: ocel pokovená mědí
Hrana: hladká
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Síla (mm): 1,67
Hmotnost (g): 3,06
Tvar: kulatý
Barva: červená
Složení: ocel pokovená mědí				Hrana: hladká s rýhou
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