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

Objavte galériu dlažieb
Dlažby     Platne     Múriky     Plotové systémy     Obrubníky     Schody     Doplnky

Aby každý deň 
bol výnimočný

JESENNÁ
PONUKA

����



CityTop kombi dlažba, jesenné lístie.

CITYTOP  kombi 

Formáty: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - �� ks,  
 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: betónový
Farba:  jesenné lístie - ��,�� € - ��,�� € / m²
 sivá - ��,�� € - �,�� € / m²

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  
 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colorflow
Farba:  medovo hnedá, sivo-čierna melírovaná

CityTop Grande dlažba, sivo-čierna melírovaná.

� .�� €
/m²

�� .�� €
/m²

Jesenná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
v termíne od �. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších 
našich výrobkoch na . Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.www.semmelrock.sk

��,��  €

EINSTEIN SYSTÉM

RETTANGO  kombi 

Formáty: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - �� ks, 
 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colormix
Farba:  sivo-čierna melírovaná

Rettango kombi dlažba, sivo-čierna melírovaná. �� .�� €
/m²

��,��  €

EINSTEIN SYSTÉM

Moderný dizajn veľkoformátovej dlažby s rovnou hranou 
a jemnou fázou zaistí jedinečný dojem z okolia domu.

Rettango kombi je klasická štvorcová betónová dlažba, 
ktorej povrch ponúka zaujímavý charakter.

CityTop je klasická betónová dlažba, ktorej povrch ponúka 
jednoduchý�a decentný�charakter.

��,��  €



Suprema dlažba, karamelová melírovaná.

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  
 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks 
Hrúbka: � cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: karamelová melírovaná

SUPREMA

�� .�� €
/m²

��,��  €

Formáty: ��,� x ��,� cm
Hrúbka: � cm
Povrch: otĺkaný
Farba: fuego mix

Gramini dlažba, fuego mix. �� .�� €
/m²

��,��  €

Toscana dlažba, cappuccino melírovaná.

Formáty:  �� x �� cm – �� ks,  �� x �� cm – �� ks,  
 �� x �� cm – �� ks
Hrúbka: � cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: cappuccino melírovaná

�� .�� €
/m²

��,��  €

Jesenná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
v termíne od �. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších 
našich výrobkoch na . Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.www.semmelrock.sk

EINSTEIN SYSTÉM

Dlažba Toscana s prírodným vzhľadom nájde svoje 
uplatnenie pri moderných ako aj tradičných stavbách.
Ponúkaná aj vo farebných prevedeniach dymovo hnedá 
a sivo-čierna melírovaná.

Dlažba � cm hrúbky s drsným povrchom a nepravidelne 
lámanými hranami, vzbudzuje jedinečný rustikálny dojem. 
Svojím vzhľadom pripomína starú antickú pálenú tehlu, 
ktorá dáva ploche nezameniteľný mediteránsky charakter.

Vychutnať si život v prírode. Dlažba, ktorá okúzli vďaka 
svojim tónovaným farbám, nepravidelnému povrchu 
a zvlneným hranám.



Nova 7 dlažba, dymová hnedá melírovaná.

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  
 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colormix
Farba: dymová hnedá

�� .�� €
/m²

��,��  €

Jesenná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
v termíne od �. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších 
našich výrobkoch na . Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.www.semmelrock.sk

Záhradné platne Elegant, mušľová.

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm
Povrch: colormix
Farba: mušľová melírovaná

�� .�� €
/m²

��,��  €

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm
Povrch: colorflow
Farba: grafitovo-biela

�� .�� €
/m²ASTI Colori platne, grafitovo-biela.

��,��  €

Decentne farebne melírovaný povrch v prírodných odtieňoch 
pôsobí veľmi harmonicky a prirodzene.

Záhradné platne Elegant s jemne skosenými hranami 
a melírovanými farbami nájdu uplatnenie na terasách, 
záhradných chodníčkoch, cestičkách a plochách okolo domu 
a bazénu.

Moderná a výrazná. Individuálna a silná v dizajne. Štýlová 
kompozícia výrazných farieb sa postará o zvláštne 
pôsobenie nových ASTI Colori platní.



Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

BRADSTONE OLD TOWN

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   
 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks, 
 �� x �� cm - ��ks, �� x �� cm - � ks 
Hrúbka: �,� - �,� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: pieskovcová, slonovinová - melírovaná

�� .�� €
/m²

��,��  €

Formáty: �� x �� cm - �,�� € - �,�� € / ks
 �� x �� cm - �,�� € - �,�� € / ks
 �� x �� cm - �,�� € - �,�� € / ks
 �� x �� cm - ��,�� € - �,�� € / ks
Hrúbka: �,� - �,� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: béžová melírovaná

Bradstone Travero platne, béžová melírovaná. �� .�� €
/m²

� .�� €
/ksBradstone Old Town nášľapná platňa.

��,��  €

��,��  €

Jesenná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
v termíne od �. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších 
našich výrobkoch na . Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.www.semmelrock.sk

BRADSTONE OLD TOWN

Formáty: �� x �� cm 
Hrúbka: �,� - �,� cm
Povrch: štruktúrovaný, nepravidelný povrch
Farba: pieskovcová

Nášľapná platňa

Bradstone Travero platne nadchnú svojim dizajnom 
a ulahodia každému, kto hľadá niečo neobyčajné.

Atmosféra a vyžarovanie. Systémové riešenie Bradstone Old 
Town prináša južanské slnko do Vášho domova.

Objavte svet harmonického stvárnenia vašej záhrady 
s nášľapnou platňou Bradstone Old Town.



SVAHOVÁ TVÁRNICA

Formáty:    �� / �� cm
Povrch:  colorflow
Farba:  červená,  hnedá

� .�� €
/ksSvahová tvárnica, červená.

�,��  €

Formát: ��� x �� cm
Výška: �� cm
Povrch: colorflow
Farba:  grafitovo-biela, dymová hnedá

ASTI Colori schodiskový blok, dymová hnedá. �� .�� €
/ks

��,��  €

Jesenná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
v termíne od �. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších 
našich výrobkoch na . Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.www.semmelrock.sk

Schodiskový blok

�� .�� €
/ksBradstone Podvalová platňa, antická hnedá.

od ��,��  €

Formáty: �� x �� x � cm - ��,�� € - ��,�� € / ks
 �� x ��,� x � cm - ��,�� € -  ��,�� € / ks
Povrch: so štruktúrou dreva
Farba: antická hnedá

od

Živú hru farieb ASTI Colori platní vhodne doplní v rovnakom 
dizajne ASTI Colori schodiskový blok. Postará sa o optickú 
jednotu celkového obrazu. Vhodné kombinovať s inými 
dlažbami a platňami z našej ponuky.

Podvalová platňa vo farbe antická hnedá predstavuje 
autentickú napodobeninu stary�ch železničny�ch podvalov, 
ktorá dodá terase a chodníkom vo vašej záhrade 
neobyčajny�vzhľad. 

Svahové tvárnice sú vhodné pre spevňovanie svahov, 
ozdobné ohraničenia výškových rozdielov pozemkov alebo 
slúžia ako nízke ozdobné kvetináčiky, kde môžete pestovať 
Vaše obľúbené kvety alebo liečivé bylinky.



Jesenná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
v termíne od �. �. ���� do ��. ��. ����. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších 
našich výrobkoch na . Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.www.semmelrock.sk

RIVAGO plotový systém

Polovičný prvok
Formáty: �� x �� x �� cm
Povrch: betónový
Farba:  sivá, hnedá, 
 sahara žltá

Strieška
Formáty: �� x �� x � - �,� cm
Povrch: betónový
Farba:  sivá, hnedá, 
 sahara žltá

Rivago plotový systém, sivá.

Základný prvok
Formáty: �� x �� x �� cm
Povrch: betónový
Farba:  sivá, hnedá, 
 sahara žltá

Základný prvok veľký
Formáty: �� x �� x �� cm
Povrch: betónový
Farba:  sivá, hnedá, 
 sahara žltá

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

�,�� € / ks

sivá

sahara žltá

 hnedá

� .�� €
/ksod

od �,��  €Plotový systém s hladkou pohľadovou stranou presvedčí svojou 
jednoduchou eleganciou. Neutrálny vzhľad sa hodí ku každej 
architektúre a nenechá žiadne prianie nesplnené.

�� .�� €
2/mod

od ��,��  €



Pre vytvorenie návrhu je potrebné nám dodať nasledovné podklady:
• pôdorys, náčrt domu, objektu s rozmermi
• zakreslené vstupy do domu, garáže, na terasu a pod.
• informácie o farbe fasády, strechy, sokla a pod.
• prípadne zopár fotografií z okolia domu, objektu
• a na záver vašu predstavu 
   realizácie.

E-mail: poradenstvo.sk@semmelrock.com

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

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

Regionálni manažéri

Bratislavský kraj +��� ��� ��� ���
Trnavský kraj +��� ��� ��� ���
Nitriansky kraj +��� ��� ��� ���
Trenčiansky kraj +��� ��� ��� ���
Žilinský kraj  +��� ��� ��� ���
Banskobystrický kraj +��� ��� ��� ���
Košický kraj  +��� ��� ��� ���
Prešovský kraj +��� ��� ��� ���

Predajca:

AirPave porcelánové platne v atraktívnom 
veľkom formáte stelesňujú súčasný 
a moderný životný štýl a s hrúbkou 

2 cm prinášajú do vašej záhrady 
elegantnú ľahkosť. Cenová ponuka 

na vyžiadanie 
u predajcu.

Mobilná aplikácia Garden Visions

Už �� rokov 
sú betónové dlažby 
našou vášňou.

Gra�cký návrh plochy a technické poradenstvo 
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