
Ponuka platná od ��. �. ���� do ��. ��. ����

Spoznajte elegantné 
a štýlové terasové platne 
Dlažby     Platne     Múriky     Plotové systémy     Obrubníky     Schody     Doplnky

NOVÁ ZÁHRADA Vyhrajte �x ���€

Kúpte dlažbu, zrealizujte pokládku, 

pošlite foto do ��. ��. ���� a vyhrajte.
od Semmelrocku

ŽAŤÚS

Viac na www.semmelrock.sk

Prinášame 
terasové platne
stvorené k bazénu.

Platne Carat 
s nádychom luxusu.

Bradstone: 
Kombinujte produkty 
v jednom dizajne.



�� ,�� €
/m²

��,��  €

Asti Natura, starobiela.

Čisteniechúlostivýchpovrchov
Finalit č. �

UMBRIANO

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: � cm
Povrch: textúrovaný

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Asti Colori, dymová hnedá.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Umbriano platne, sivo-biela.

Umbriano platne, sivo-biela.

CARAT  MONDEGO

Hrúbka: �,� cm
Povrch: hladký

Formáty: �� x �� cm

Vďaka svojej reliéfnej povrchovej štruktúre a jemnému sľudovému akcentu 
sú tieto moderné platne perfektným riešením pre všetkých individualistov. 
Veľký formát a jemné farebné odtiene sa hodia ku každej modernej 
architektúre.

�� ,�� €
/m²

CARATmondego platne, biela.

CARAT  

Formáty: �� x �� cm

Povrch: jemne pieskovaný
Hrúbka: �,� cm

CARAT  

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm

Očarí svojou jednoduchosťou. Štrukturovaný povrch zdôrazňuje 
prirodzený vzhľad pri akomkoľvek osvetlení a je veľmi príjemný 
na dotyk pri chôdzi naboso.

Povrch: kartáčovaný

�� ,�� €
/m²

CARATsantino platne, biela.

MODERNÝ DIZAJN A ŠTÝLOVÉ FAREBNÉ 
KOMBINÁCIE V PRÍTOMNOSTI MODERNEJ 

ARCHITEKTÚRY 
—

Platne Umbriano vám poskytujú nekonečnú 
slobodu pri stvárnení plôch v okolí vášho domova.

dymová hnedá starobiela stredne sivá

sivo-biela granit béžová

bielabiela zafírová šedá

�� ,�� €
/m²

CARATfinezza platne, strieborná.

CARATfinezza platne, platinová.

strieborná platinová

JEMNÝ PIESKOVANÝ POVRCH 
S HARMONICKOU ŠKÁLOU FARIEB 

VYBRANÝCH PRÍRODNÝCH ŽÚL
—

Veľké formáty platní Carat Finezza dokážu 
vytvoriť exkluzívne prostredie.

Piesok na škárovaniev troch farbách

svetlosivá antracit

od � ,�� €
/vrece

SANTINO

FINEZZA

Výška: � cm
Povrch: betónový

Formát: �� x �� cm

Asti Natura sa prezentuje jednoduchou eleganciou. Nadčasové sivé 
tóny sa postarajú o pokojný a ucelený koncept, pričom zostáva 
zachovaná jej výnimočnosť.

Formát: �� x �� cm

Štýlová kompozícia výrazných farieb sa postará o zvláštne pôsobenie 
nových Asti Colori platní. Efektné vyžarovanie plochy je podporené 
priamočiarou líniou platní s hranami bez fázy.

Výška: � cm
Povrch: colorflow

grafitovo-biela

Akciová ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy 
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH.

Farebné odchýlky produktov v letáku sú podmienené technológiou tlače 
a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

antracitrubínová 
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�� ,�� €
/m²

��,��  €

Airpave Selva platne, eucalipto.

Platne Corona Brillant presviedčajú po technickej stránke presne 
opracovanými povrchmi, mrazuvzdornosťou, ako aj vernosťou farieb.
Formát: � � x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Corona Brillant platne, dunajská pestrá.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Airpave Monaro platne, gris.

MONARO®

Formát: �� x �� cm

Jemne trblietavý vzhľad porcelánových platní Monaro rozžiari a dodá 
povrchu atraktívny a luxusný akcent. Rafinovaná medzihra jemnej 
reliéfovej štruktúry zanechá perfektný optický dojem najmä 
na väčších plochách pre náročných zákazníkov.

Hrúbka: � cm

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Picola platne, riečny štrk - sivá.

riečny štrk - sivá riečny štrk - hnedá

PICOLA 

Vynikajúco sa hodia na vyhotovenie plošného krytu 
na terase, rôznych schodov, ako aj k bazénom.
Formáty: � � x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

�� ,�� €
/m²

��,��  €
JEMNE VYMÝVANÉ PLATNE 

SA IDEÁLNE HODIA PRE PRIRODZENE 
PÔSOBIACE INDIVIDUÁLNE STVÁRNENIA

—
Nezvyčajne krásny povrch platní 
s prírodnými kamennými zrnami.

La linia platne, granit svetlá.

granit svetlá

La linia platne, granit svetlá a antracit.

nocturnogris

SELVA®

Teplé farby a jemná štruktúra dreva: Selva vďaka 
svojej veľmi prirodzenej reprodukcii drevených 
panelov spája vzhľad dreva s trvanlivosťou 
a vysokou odolnosťou porcelánových platní.
Formát: �� x ��� cm
Hrúbka: � cm

eucaliptoencina

�� ,�� €
/m²

��,��  €
MODERNÝ ALEBO NOSTALGICKÝ, 

S VINTAGE ČI VIDIECKYM NÁDYCHOM
—

Panama dobre zapadá do akéhokoľvek štýlu. 

Airpave Panama platne, beige.

PANAMA®

na príjemný vonkajší salónik.

Hrúbka: � cm

Čisté línie, mäkké farby a veľkorysý formát premenia akúkoľvek terasu 

Formát: �� x �� cm

PORCELÁNOVÉ PLATNE

Airpave Panama platne, nacar.

beigenacar

Hrúbka � cm

Dnes už klasický obrubník sa neustále teší 
veľkej obľube a má veľmi široké uplatnenie pri 
výstavbe súkromných, ako aj verejných plôch.
Formát:  ��� x �� x � cm
Farba: čierna, hnedá, piesková

OBRUBNÍK PARKOVÝ

TIP

obilná žltá dunajská pestrá

LA LINIA

Formáty: �� x �� cm

Platne La Linia sa vyznačujú elegantným štýlom a čistými 
pravouhlými líniami. Vďaka jednoduchému prírodnému 
charakteru sú ideálne do okolia minimalistických 
moderných stavieb.

Hrúbka: � cm
Povrch: vymývaný

antracit

Farebné odchýlky produktov v letáku sú podmienené technológiou tlače 
a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

Akciová ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy 
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH.

DODACIA LEHOTA 
8 

TÝŽDŇOV
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Farebné odchýlky produktov v letáku sú podmienené technológiou tlače 
a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

Akciová ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy 
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH.

DODACIA LEHOTA 
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Bradstone Old Town kruh.

� ,�� €
/ks

�,��  €

Bradstone Old Town bazénový lem, 
pieskovcová.

BRADSTONE OLD TOWN - Bazénový lem

 slonovinová melírovaná

Formáty: základný prvok �� x �� cm ,  rohový prvok �� x �� cm
Hrúbka: �,� - �,� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: pieskovcová, 

Štruktúrovaný povrch vytvára harmonické a prirodzené prostredie. 
Nepatrné rozdiely vo výške a rozmeroch vedome zdôrazňujú 
individuálny charakter tohto produktu.

Formáty: �� x �� cm , �� x �� cm, �� x �� cm, �� x �� cm

Povrch: štruktúrovaný
Hrúbka: �,� - �,� cm

Farba: béžová melírovaná

béžová melírovaná

BRADSTONE TRAVERO

Formáty: �� x �� cm, �� x �� cm 

Farba: béžová melírovaná

Hrúbka: �,� - �,� cm
Povrch: štruktúrovaný

béžová melírovaná

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Bradstone Travero platne, béžová melírovaná.

�,�� €
/ks

�,��  €

Bradstone Travero bazénový lem, béžová melírovaná.

�� ,�� €
/ks

��,��  €

Bradstone Travero schod, béžová melírovaná.

slonovinová melír.pieskovcová

��� ,�� €
/ks

���,��  €

pieskovcová slonovinová melír.

BRADSTONE OLD TOWN - Kruh malý

Formát:  Kruh „A“ malý kruh ø ���cm

Povrch: štruktúrovaný

 V ponuke nájdete aj veľký kruh a rohové prvky.

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

Hrúbka: �,� - �,� cm

�� ,�� €
/m²

��,��  €

ATMOSFÉRA A VYŽAROVANIE
—

Systémové riešenie Bradstone Old Town 
prináša južanské slnko do vášho domova.

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

Bradstone Old Town platne, medeno-gaštanová.

medeno-gaštanováslonovinová 
melírovaná

pieskovcová

BRADSTONE OLD TOWN

Povrch: štruktúrovaný

 �� x �� cm - � ks, � � x �� cm - �� ks, �� x �� cm - � ks 
Hrúbka: �,� - �,� cm

Formáty: základný balík �,�� m² obsahuje
 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   � � x �� cm - � ks,  

BRADSTONE TRAVERO - Bazénový lem

Farebné odchýlky produktov v letáku sú podmienené technológiou tlače 
a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

béžová melírovaná

BRADSTONE TRAVERO - Schod

Formát:  schod - �� x �� x �� cm - ��,�� € - ��,�� €

Povrch: štruktúrovaný

Bradstone Travero schody a rohové schody - oboje s dekoratívne 
zaoblenými hranami - sa starajú o pekné stvárnenie schodísk okolo 
domu.

 rohový schod - �� x �� x �� cm - ��,�� € - ��,�� €

Farba: béžová melírovaná

Akciová ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy 
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH.

od
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Povrch: štruktúrovaný

 V ponuke nájdete aj veľký kruh a rohové prvky.

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

Hrúbka: �,� - �,� cm

�� ,�� €
/m²

��,��  €

ATMOSFÉRA A VYŽAROVANIE
—

Systémové riešenie Bradstone Old Town 
prináša južanské slnko do vášho domova.

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

Bradstone Old Town platne, medeno-gaštanová.

medeno-gaštanováslonovinová 
melírovaná

pieskovcová

BRADSTONE OLD TOWN

Povrch: štruktúrovaný

 �� x �� cm - � ks, � � x �� cm - �� ks, �� x �� cm - � ks 
Hrúbka: �,� - �,� cm

Formáty: základný balík �,�� m² obsahuje
 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   � � x �� cm - � ks,  

BRADSTONE TRAVERO - Bazénový lem

Farebné odchýlky produktov v letáku sú podmienené technológiou tlače 
a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

béžová melírovaná

BRADSTONE TRAVERO - Schod

Formát:  schod - �� x �� x �� cm - ��,�� € - ��,�� €

Povrch: štruktúrovaný

Bradstone Travero schody a rohové schody - oboje s dekoratívne 
zaoblenými hranami - sa starajú o pekné stvárnenie schodísk okolo 
domu.

 rohový schod - �� x �� x �� cm - ��,�� € - ��,�� €

Farba: béžová melírovaná

Akciová ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy 
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH.

od



Na umocnenie pocitu z príjemného letného 
osvieženia stačí tak málo. Dlažba, ktorá 
dotvára atmosféru vášho domova. Poďte si 
s nami zhmotniť svoje sny.

Teplý letný vánok, v ktorom sa mieša vôňa 
rozkvitnutej levandule, rozmarínu, hojdacia 
sieť, slnečník a ten príjemný pálivý pocit 
slnečných lúčov na pokožke, to všetko 
vytvára mozaiku dokonalého leta. Jeho 
nevyhnutnou súčasťou je modrá obloha 
zrkadliaca sa na vodnej hladine bazéna 
či kúpacieho jazierka, ktoré ponúkajú počas 
letných horúčav príjemné osvieženie. 
Zároveň vytvárajú zaujímavý architektonický 
prvok, ktorý vnáša do záhrady istú tajomnosť 
a hravosť. Stačí sa posadiť na okraj 
a pozorovať hladinu. Dramatično tomuto 
nenútenému scenáru určite dodá dlažba, 
ktorá nesmie pri bazéne chýbať. Mala by 
korešpondovať so štýlom domu, ale zároveň 
vyvolávať určitú vnútornú emóciu. Len tak si 
vytvoríte ten správny priestor na relax 
a zábavu s vašou rodinou. Spoločný domov, 
kam sa budete chcieť neustále vracať. 

Terasové platne 
stvorené k bazénu

Airpave Panama, nacar.

Objavte viac inšpirácií a dizajnérskych riešení 
s AirPave porcelánovými platňami, ako aj 
pokyny pre pokládku na www.semmelrock.sk Bradstone Old Town, pieskovcová.

Pastella, svetlosivá.

Do krajiny porcelánu, striebra, papiera, ryžových polí a úžas-

ných prírodných kontrastov vás prenesie cez fascinujúce krajiny 

Hodvábna cesta vydláždená veľkoformátovými porcelánovými 

platňami AirPave. Nádych Ďalekého východu a elegantnej 

ľahkosti môžete mať vďaka nej priamo pod nohami. Jej čisté 

línie potešia oko každého milovníka sofistikovaného dizajnu 

a minimalizmu. 

Pravú prímorskú atmosféru vzdialeného juhu vnesie do 

záhrady vďaka svojej štruktúre prirodzene zvetraného 

povrchu a nepravidelným lámaným hranám dlažba 

Bradstone Old Town alebo Bradstone Travero. Vydajte sa 

na cestu časom a zažite príbehy hrdinov takmer zabud-

nutej histórie. Jej teplé zemité akcenty béžovej, slono-

vinovej, medenogaštanovej, popolavosivej či pieskovco-

vej vás vtiahnu na trhovisko s nepraženou kávou, korením 

a prírodnými olejmi. Ucítite omamnú podmaňujúcu vôňou 

vzdialených svetov.

Ak sa túžite každé ráno prejsť po pláži z drobných kamien-

kov a piesku a nechať sa unášať vlnami do magických 
®hlbín oceánu, je pre vás ako stvorená dlažba Pastella  

platne. Jej vymývaný povrch vo svetlosivom a hnedastom 

odtieni, ktorý je na dotyk veľmi jemný, si vás okamžite 

podmaní. 

Pri svojej predstave o dlažbe sa nemusíte vôbec obmedzovať. 

Nechajte jednoducho fantázii voľný priebeh a skúste skombi-

novať rozličné tvary, farby a štýly. Rozhodnite sa presne pre to, 

čo je vám blízke. Jednoduchosť a ľahkosť alebo nové odvážne 

riešenia, pretože všetko je povolené a nič nie je zakázané. 

CESTOVANIE V ČASE

MORSKÉ POBREŽIE

NA HODVÁBNEJ CESTE

FANTÁZIA BEZ HRANÍC

Semmelrock, dlažba, s ktorou sa aj tie najneuveriteľnejšie veci 

stanú skutočnými.

Ďalšie informácie o riešeniach pre bazény nájdete 
v dolnej časti úvodnej stránky www.semmelrock.sk.
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Bradstone Stonewood platne, antická hnedá. Bradstone Old Town nášlapná platňa, pieskovcová.

Schodiskový blok, sivá. Schodisková krycia lišta, strieborná.

Bradstone Kohútik, béžová melírovaná. Bezpečnostné platne, červená.

BRADSTONE STONEWOOD BRADSTONE OLD TOWN - Nášľapná platňa

SCHODISKOVÝ BLOK SCHODISKOVÁ KRYCIA LIŠTA

BRADSTONE KOHÚTIK BEZPEČNOSTNÉ PLATNE

�� ,�� €
/vrece� ,�� €

/vreceod

� ,�� €
/ks�� ,�� €

/ks

��,��  €

�� ,�� €
/vrece�� ,�� €

/vrece
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Škárovacia hmota Stones Eco. Dekoračný štrk, biela a sivá.

Škárovací piesok, antracit. Drvené kamenivo.

Solárne svetlá. Terčíky pre platne.

STONES ECO DEKORAČNÝ ŠTRK

ŠKÁROVACÍ PIESOK DRVENÉ KAMENIVO

SOLÁRNE SVETLÁ TERČÍKY PRE PLATNE

 imitácia zvetraného dreva
Povrch: štruktúrovaný

Formát:  �� x �� cm
Hrúbka: �,� - �,� cm

Nášľapné platne pôsobia veľmi čarovne v akejkoľvek záhrade. 
Či už osadené v trávniku alebo v štrku vytvárajú praktické 
a vizuálne atraktívne chodníky vo vašej záhrade. 

Farba: antická hnedá

antická hnedá

strieborno-sivá melír.béžová melír.

pieskovcová

Hrúbka: �,� - �,� cm

Zatraktívnite vašu trávnatú plochu tvarovanými cestičkami 
s nášľapnými platňami, ktorými zamedzíte neželanému 
vyšliapaniu trávy.
Formát:  �� x �� cm

Farba: pieskovcová
Povrch: štruktúrovaný

sivásivo-hnedo-grafit.sivo-grafitová

Povrch: colorflow

Neodmysliteľným prvkom členitých pozemkov sú schody, ktoré prepájajú 
jednotlivé úrovne záhrady. S našim schodiskovým blokom vytvoríte 
unikátne variácie od jednoduchých po farebne zaujímavé.
Formát:  ��� x �� x �� cm

 sivo-hnedo-grafitová - ��,�� €/ks - ��,�� €/ks
Farba: sivo-grafitová - ��,�� €/ks - ��,�� €/ks

 sivá - ��,�� €/ks - ��,�� €/ks
Materiál: hliník
Farba: strieborná

Formáty: � �� x �,� cm

Elegantné riešenie pre elegantný dizajn schodísk a schodov. 
Schodisková krycia lišta z nehrdzavejúceho hliníka zakryje a ochráni 
pohľadovú hranu platní a dlažieb (max. hrúbka �,� cm). Ryhovaná 
štruktúra zabraňuje pošmyknutiu na mokrých schodoch.

Výška: �,� cm

� ks Travero (Argento) múr - prvok pre stĺp
� ks Travero (Argento) - krycia platňa pre stĺp

Povrch: štruktúrovaný
Formát:  �� x �� cm, výška �� cm

Farba: béžová melírovaná, strieborno-sivá melírovaná

* Výrobok sa dodáva nezmontovaný.
Súčasťou balenia je aj kohútik a dané príslušenstvo.

Hrúbka: �,� cm
Formát:  �� x �� cm

Bezpečnostné gumené platne tlmiace otrasy pri pádoch sú ideálnym 
povrchom na športoviskách, detských ihriskách či v okolí plaveckých 
bazénov ako ochrana proti pošmyknutiu a nehodám.

Farba: čierna, červená, zelená

Farba: svetlosivá, antracit, prírodná
Balenie:  vrece �� kg

Ekologická a samoopravná. Minerálna škárovacia hmota 
Stones Eco je vodopriepustná a súčasne zamedzuje 
prerastaniu buriny. Ak sa v škárach vytvoria mikrotrhliny, dážď 
a prirodzená vlhkosť opätovne aktivujú jedinečnú spojovaciu 

®zložku SOLID GREEN BINDER  a dôjde k ich uzatvoreniu.
Balenie:  vrece �� kg

Farba: biela, sivá

Dekoračný štrk s frakciou kameniva ��-�� mm je dostupný v bielej a sivej 
farbe. Je zdraviu nezávadný a vhodný na dotvorenie priestorov záhrady či 
ako doplnok k našim dlažbám a platniam. 

Frakcia:  ��-�� mm

svetlosivá antracit prírodná

antracitprírodná svetlosivá

Balenie:  vrece �� kg
pre šírku škáry � - �� mm

Kremičitý piesok na škárovanie
Frakcie:  

pre šírku škáry � - � mm
�,� - �,� mm

Farba: prírodná

�,� - �,� mm

Piesok na škárovanie

Pre šírku škáry � - � mm

 antracit

Frakcia:  

Balenie:  vrece �� kg
Farba: svetlosivá, 

� - � mm

biela sivá

Materiál vhodný pre ukladacie lôžko pod betónové dlažby a platne.
Frakcia:  �-� mm
Balenie: vrece ��� kg

�Spotreba:  cca � m  pre hrúbku � cm v nezhutnenom stave
Farba: prírodná

Farba: biela

Vďaka inteligentnému solárnemu článku sa cez deň akumuluje energia, 
a preto je to čisté a jednoduché svetelné riešenie úplne bez káblov, 
elektrickej energie alebo nákladov na údržbu.
Formát:  �� x �� x �,� cm - ���,�� €/ks - ���,�� €/ks
 �,� x �,� x �,� cm - ��,�� €/ks - ��,�� €/ks

Pevné a výškovo nastaviteľné terčíky od � mm do ��� mm pre platne.

Farebné odchýlky produktov v letáku sú podmienené technológiou tlače 
a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

Akciová ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy 
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH.

od

od

od

iba

iba
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Bradstone Stonewood platne, antická hnedá. Bradstone Old Town nášlapná platňa, pieskovcová.

Schodiskový blok, sivá. Schodisková krycia lišta, strieborná.

Bradstone Kohútik, béžová melírovaná. Bezpečnostné platne, červená.

BRADSTONE STONEWOOD BRADSTONE OLD TOWN - Nášľapná platňa

SCHODISKOVÝ BLOK SCHODISKOVÁ KRYCIA LIŠTA

BRADSTONE KOHÚTIK BEZPEČNOSTNÉ PLATNE

�� ,�� €
/vrece� ,�� €

/vreceod

� ,�� €
/ks�� ,�� €

/ks

��,��  €

�� ,�� €
/vrece�� ,�� €

/vrece

��,��  €

Škárovacia hmota Stones Eco. Dekoračný štrk, biela a sivá.

Škárovací piesok, antracit. Drvené kamenivo.

Solárne svetlá. Terčíky pre platne.

STONES ECO DEKORAČNÝ ŠTRK

ŠKÁROVACÍ PIESOK DRVENÉ KAMENIVO

SOLÁRNE SVETLÁ TERČÍKY PRE PLATNE
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Elegantné riešenie pre elegantný dizajn schodísk a schodov. 
Schodisková krycia lišta z nehrdzavejúceho hliníka zakryje a ochráni 
pohľadovú hranu platní a dlažieb (max. hrúbka �,� cm). Ryhovaná 
štruktúra zabraňuje pošmyknutiu na mokrých schodoch.
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Hrúbka: �,� cm
Formát:  �� x �� cm

Bezpečnostné gumené platne tlmiace otrasy pri pádoch sú ideálnym 
povrchom na športoviskách, detských ihriskách či v okolí plaveckých 
bazénov ako ochrana proti pošmyknutiu a nehodám.

Farba: čierna, červená, zelená

Farba: svetlosivá, antracit, prírodná
Balenie:  vrece �� kg

Ekologická a samoopravná. Minerálna škárovacia hmota 
Stones Eco je vodopriepustná a súčasne zamedzuje 
prerastaniu buriny. Ak sa v škárach vytvoria mikrotrhliny, dážď 
a prirodzená vlhkosť opätovne aktivujú jedinečnú spojovaciu 

®zložku SOLID GREEN BINDER  a dôjde k ich uzatvoreniu.
Balenie:  vrece �� kg

Farba: biela, sivá

Dekoračný štrk s frakciou kameniva ��-�� mm je dostupný v bielej a sivej 
farbe. Je zdraviu nezávadný a vhodný na dotvorenie priestorov záhrady či 
ako doplnok k našim dlažbám a platniam. 

Frakcia:  ��-�� mm

svetlosivá antracit prírodná

antracitprírodná svetlosivá

Balenie:  vrece �� kg
pre šírku škáry � - �� mm

Kremičitý piesok na škárovanie
Frakcie:  

pre šírku škáry � - � mm
�,� - �,� mm

Farba: prírodná

�,� - �,� mm

Piesok na škárovanie

Pre šírku škáry � - � mm

 antracit

Frakcia:  

Balenie:  vrece �� kg
Farba: svetlosivá, 

� - � mm

biela sivá

Materiál vhodný pre ukladacie lôžko pod betónové dlažby a platne.
Frakcia:  �-� mm
Balenie: vrece ��� kg

�Spotreba:  cca � m  pre hrúbku � cm v nezhutnenom stave
Farba: prírodná

Farba: biela

Vďaka inteligentnému solárnemu článku sa cez deň akumuluje energia, 
a preto je to čisté a jednoduché svetelné riešenie úplne bez káblov, 
elektrickej energie alebo nákladov na údržbu.
Formát:  �� x �� x �,� cm - ���,�� €/ks - ���,�� €/ks
 �,� x �,� x �,� cm - ��,�� €/ks - ��,�� €/ks

Pevné a výškovo nastaviteľné terčíky od � mm do ��� mm pre platne.

Farebné odchýlky produktov v letáku sú podmienené technológiou tlače 
a nie sú dôvodom na reklamáciu. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

Akciová ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy 
Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH.

od

od

od

iba

iba



Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

Trnavská cesta ����, ��� �� Sereď
Tel.: ���/��� �� ��
info.sk@semmelrock.com · www.semmelrock.sk 

Zapojte sa do súťaže a oživte si 
vašu záhradu.

SÚŤAŽ

a vyhrajte �x ���€
Kúpte dlažbu, zrealizujte pokládku, 

pošlite foto do ��. ��. ���� 

NOVÁ ZÁHRADA 
od Semmelrocku

Viac na www.semmelrock.sk

VZORKOVÁ ZÁHRADA
—
Navštívte našu vzorkovú záhradu a príďte sa inšpirovať. Môžete 
vyberať, porovnávať aj vyskúšať dlažbu na dotyk na ploche 

����� m .

GRAFICKÝ NÁVRH PLOCHY ZDARMA
—
Využite našu službu a nechajte si poradiť. V prípade záujmu 
kontaktujte našich kolegov na technickom poradenstve: 
poradenstvo.sk@semmelrock.com

DOPRAVU MÁTE V CENE!
—
V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne 
vyťaženým ��t nákladným vozidlom kdekoľvek 
na Slovensku bez vykládky tovaru. 

O ďalších službách sa informujte 
vo vašich stavebninách.


