
Dlažby do každej záhrady
Dlažby • Platne • Múriky • Plotové systémy • Obrubníky • Schody • Doplnky

Akcia platná od 15. 8. 2016 do 31. 10. 2016

JESENNÁ

PONUKA

SME TU PRE VÁS
Grafický návrh plochy ZDARMA

INŠPIRÁCIE
Veľa tipov, nápadov a riešení

KOMPETENTNÉ PORADENSTVO
Zmluvní partneri na dosah



ASTI kombi dlažba, carmen.

Pastella kombi, terakota.

Citytop kombi, sivá.

16,20 €

22,20 €/m2

Formáty: 30 x 12,5 cm - 4 ks, 40 x 12,5 cm - 4 ks, 50 x 12,5 cm - 4 ks, 
 30 x 16,7 cm - 2 ks, 40 x 16,7 cm - 2 ks, 50 x 16,7 cm - 2 ks
Hrúbka: 7 cm
Povrch: colorflow

Jedna vrstva je 1 m2. Objednávka jednotlivých formátov nie je možná.

13,92 €

22,68 €/m2

Formáty: 10 x 20 cm - 12 ks, 20 x 20 cm - 9 ks
 30 x 20 cm - 8 ks

Hrúbka: 6 cm
Povrch: vymývaný

Jedna vrstva je 1,08 m2. Objednávka jednotlivých formátov nie je možná.

Formáty: 10 x 20 cm - 12 ks, 20 x 20 cm - 12 ks, 
 30 x 20 cm -  6 ks 
Hrúbka: 6 cm
Povrch: betónový

Jedna vrstva je 1,08 m2. Objednávka jednotlivých formátov nie je možná.

7,99 €

12,50 €/m2

ASTI  kombi CITYTOP® kombi

PASTELA® kombi

DLAŽBY
vo farbách jesene

granátová

carmen

terakota

sivo-čierna melírovaná

sivá

hnedá

 sivá:  7,99 €/m2

 hnedá:  10,86 €/m2

SO SYSTÉMOM EINSTEIN

5 mm škára

zabezpečenie
škár v tvare D

spojovacie
prvky

SO SYSTÉMOM EINSTEIN

5 mm škára

zabezpečenie
škár v tvare D

spojovacie
prvky

/m2 /m2

/m2
od



12,18 €

19,80 €/m2

Akcia platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na celom Slovensku. Zľava sa poskytuje z cenníkovej ceny. Uvedené ceny sú 
vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších našich výrobkoch na www.semmelrock.sk. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť! 

Il Campo kombi jura, bez kartáčovania.

IL CAMPO®  kombi

Formáty: 15 x 20 cm - 16 ks
 15 x 15 cm - 16 ks
 10 x 15 cm - 16 ks
Hrúbka: 6 cm
Povrch: bez kartáčovania

Jedna vrstva je 1,08 m2.
Objednávka jednotlivých formátov 
nie je možná. 

NÁŠ TIP:

jura

vulcano

LA LINIA®  kombi

Formáty: 30 x 20 cm -  8 ks
 20 x 20 cm -  9 ks
 20 x 10 cm - 12 ks
Hrúbka: 6 cm
Povrch: jemne vymývaný

Jedna vrstva je 1,08 m2.
Objednávka jednotlivých formátov 
nie je možná. 

NÁŠ TIP:
Kombinujte produkty v jednom dizajne. La Li-
nia dlažby môžete ľubovoľne skombinovať 
s La Linia platňami a La Linia doplnkami. Všet-
ky elementy majú rovnaký povrch. 

La Linia, granit svetlá jemne vymývaná.

19,32 €

27,60 €/m2

granit svetlá, jemne 
vymývaná

Rettango kombi, mediteran.

Formáty: 20 x 10 - 12 ks
 20 x 20 - 12 ks
 30 x 20 -   6 ks
Hrúbka: 6 cm
Povrch: colormix

Jedna vrstva je 1,08 m2.
Objednávka jednotlivých formátov 
nie je možná.

12,60 €

18,00 €/m2

NÁŠ TIP:

RETTANGO® kombi

Produkt má technológiu škár Einstein.

Patentovaný zámkový systém zabezpečenia 
proti posunu a pre optimálne zaplnenie škár. 
Animovaný film na www.semmelrock.sk 

mediteran

triomix

Produkt má technológiu škár Einstein.

Patentovaný zámkový systém zabezpečenia 
proti posunu a pre optimálne zaplnenie škár. 
Animovaný film na www.semmelrock.sk 

/m2 /m2 /m2



Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

Suprema, karamelová melírovaná.

Pizza platne, riečný štrk sivá.

27,40 €

40,92 €/m2

Formáty: 60 x 60 cm - 3 ks,   60 x 45 cm -  3 ks,  60 x 30 cm - 9 ks,
 45 x 45 cm - 2 ks,   45 x 30 cm - 12 ks,  30 x 30 cm - 6 ks. 
Hrúbka: 3,8 až 4,4 cm
Povrch: štruktúrovaný

Jeden základný balík je 6,07 m2. Objednávka jednotlivých formátov nie je možná.

12,90 €

17,88 €/m2
TERASA 

s jedinečným štýlom

Formáty: 49,7 x 49,7 cm 
Hrúbka: 3,7 cm
Povrch: vymývaný

 3,30 €/ks

4,74 €/ks

PIZZA BRADSTONE OLD TOWN

Formáty: 20 x 20 - 2 ks, 40 x 20 - 1 ks
 40 x 40 - 2 ks, 60 x 40 - 2 ks
Hrúbka: 6 cm
Povrch: colormix

Jedna vrstva je 0,96 m2. Objednávka jednotlivých formátov nie je možná.

SUPREMA®

slonovinová 
melírovaná

pieskovcová

karamelová melírovaná

sivo-hnedá melírovaná

riečny štrk sivá

/m2 /m2



SVEN

3,96 €/ks

6,12 €/ks

3,35 €/ks

4,78 €/ks

Sven, škandinávska sivá melírovaná.

Formáty: 60 x 25 cm
 60 x 12,5 cm
Hrúbka: 3,8 až 4,2 cm
Povrch: štruktúra dreva

Formát: 60 x 30 cm
Hrúbka: 5 cm
Povrch: colorflow 

Asti Colori, grafitovo-biela.

3,44 €/ks

4,54 €/ks

CORONA BRILLANT®

Corona Brillant, dunajská pestrá.

Formát: 40 x 40 cm
Hrúbka: 3,8 cm
Povrch: jemne vymývaný

NÁŠ TIP:

Akcia platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na celom Slovensku. Zľava sa poskytuje z cenníkovej ceny. Uvedené ceny sú 
vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších našich výrobkoch na www.semmelrock.sk. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť! 

ASTI® COLORI

dunajská pestrá

Vhodným riešením pre olemova- 
nie bazéna sú Sven bazénové 
lemy z rovnakej produktovej rady.

škandinávska sivá 
melírovaná

60 x 25 cm 60 x 12,5 cm

rubínová 
červeno-čierna

grafitovo-biela

dymová hnedá
 5,58 €/ks  3,96 €/ks

Obrubník

 7,26 €/ks
Palisádový obrubník

 4,50 €/ks

NÁŠ TIP:
Živú hru farieb Asti Colori platní vhodne 
doplní v rovnakom dizajne Asti Colori scho-
diskový blok. Postará sa o optickú jednotu 
celkového obrazu.

NÁŠ TIP:
Elegantné riešenie pre elegantný dizajn 
schodísk a schodov. Schodisková krycia 
lišta z nehrdzavejúceho hliníka zakryje 
a ochráni pohľadovú hranu platní.

od



PALISÁDY

Bradstone Argento múr, strieborno-sivá melírovaná.

Rivago plotový systém, sivá.

Palisáda 30, sivá.

4,03€/ks

4,80 €/ks

Formáty:

0,90 €/ks

1,20 €/ks
DÔRAZ 

na jasné línie plochy

Formát: 11, x 9,5 cm
Výška: 30 cm (plný betón)
Povrch: betónový

1,42 €/ks

2,28 €/ks

BRADSTONE ARGENTO - MÚR

40 x 20 x 15 cm

40 x 20 x 15 cm 

20 x 20 x 15 cm 

30 x 30 x 15 cm 

50 x 23 x 5 cm 

35 x 35 x 5 cm 

RIVAGO plotový systém

Formáty: 

Stĺpový prvok 
40 x 20 x 16 cm

Stĺpový prvok 
60 x 20 x 16 cm

Polovičný prvok 
20 x 20 x 16 cm

Strieška 
47 x 27 x 5-5,5 cm

strieborno-sivá 
melírovaná

hnedá

sivá

sahara žltá

sivá

od

 8,27 €/ks

 8,06 €/ks

 4,03 €/ks

 16,93 €/ks

 8,16 €/ks

 8,57 €/ks

 2,70 €/ks  1,80 €/ks  0,90 €/ks  4,14 €/ks
 2,94 €/ks  1,98 €/ks  1,00 €/ks  4,26 €/ks

 sivá:
 sahara žltá:

 1,42 €/ks
 1,63 €/ks

 sivá:
 hnedá:

od

od



Oplotenie a rôzne úrovne terénu na pozemku je 
možné riešiť užitočne a dekoratívne aj so sva-
hovými tvárnicami. Takto získate navyše pries-
tor aj na netradičné možnosti výsadby zelene.

Formáty:

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK - MÚR

Akcia platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na celom Slovensku. Zľava sa poskytuje z cenníkovej ceny. Uvedené ceny sú 
vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších našich výrobkoch na www.semmelrock.sk. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť! 

CASTELLO® plotový systém  

sivá červená

1,70 €/ks

2,76 €/ks

1,84 €/ks

2,16 €/ks

Svahová tvárnica, červená.

Formát:  30/20 cm

NÁŠ TIP:
S tvárnicami Mountain Block si môžete  okrem
múrikov vybudovať aj nové ohnisko.Viac infor-
mácií o montáži ohniska nájdete v našich návo-
doch krok za krokom“ na www.semmelrock.sk.

Bradstone Mountain Block, žlto-sivá melírovaná.

2,89 €/ks

4,32 €/ks

Castello plotový systém, mušľová melírovaná.

Formáty:

NÁŠ TIP:

40 x 20 x 14 cm 20 x 20 x 14 cm

23 x 25 x 8 cm33 x 25 x 8 cm

NÁŠ TIP:
Pomocou tvárnic Castello plotového systému si 
viete vybudovať netradične aj vlastný altánok. 
Stĺpy nie je potrebné natierať ako u dreva a tým 
sa altánok stáva takmer bezúdržbovým.

SVAHOVÁ TVÁRNICA

29,5 x 22,5 x 10 cm

29,5 x 22,5 x 10 cm 29,5 x 22,5 x 10 cm

29,5 x 22,5 x 10 cm

fuego-mix

mušľová melírovaná

červená

sivá

žlto-sivá melírovaná

 3,47 €/ks  1,84 €/ks

 3,26 €/ks  3,72 €/ks

 1,70 €/ks  1,85 €/ks

 5,06 €/ks

 3,86 €/ks

 2,89 €/ks

 5,06 €/ks

od od od



Semmelrock. A Wienerberger company.

Semmelrock Stein+Design Dlažby s. r. o.

Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď
Tel.: 031 / 789 05 33031 / 789 05 33, 789 18 91789 18 91

Fax: 031 / 789 05 34031 / 789 05 34

info.sk@semmelrock.com

www.semmelrock.sk

člen skupiny Semmelrock Group 

Zrealizujte si vaše osobné predstavy „krok po kroku“ s našimi 
zaujímavo spracovanými návodmi z výrobkov Bradstone, kto-
ré obsahujú veľa podnetov, príkladov ako aj praktických rád. 

Katalóg „Pre krajšie mesto, obec, záhradu 2016“ vám prezen-
tuje široké spektrum oblastí využitia s príkladmi a návrhmi 
riešenia.
Katalóg si vyžiadajte cez: info.sk@semmelrock.com

Katalóg 2016

Regionálni manažéri 
Bratislavský kraj:

Trnavský kraj:

Nitriansky kraj:

Trenčiansky kraj:

Žilinský kraj:

Banskobystrický kraj:

Prešovský kraj:

Košický kraj:

Grafický návrh plochy
ZDARMA

Semmelrock vzorková záhrada v Seredi

Bradstone 
nápady

Outdoor Living 
Trends 2016

Objavte nové formáty a dizajn
spevnených plôch

Komplexné riešenia podľa Vašich
predstáv

KREATÍVNE NÁPADY
STVÁRŇOVANIA

Nechajte sa inšpirovať: kreatívne nápady, štýlové kombinácie 
a nápomocné tipy pre realizáciu Vášho projektu

MNOŽSTVO RIEŠENÍ

Dlažby . Platne . Múriky . Plotové systémy . Obrubníky . Schody . Doplnky . Cestný program

2016Pre krajšie 
mesto, obec, záhradu
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č.1

Nová brožúra „Plotové a múrové systémy“ približuje na 44 
stranách problematiku výstavby plotov a múrov. Formou 
pracovných postupov poskytuje všetky potrebné informácie 
a prináša veľa zaujímavých nápadov a inšpirácií.

Plotové  a múrové
systémy

Ak si chcete urobiť obraz vašej plánovanej dláždenej plochy z našich výrobkov, firma Semmelrock vám 
ponúka službu grafického návrhu plochy v programe AutoCAD.

Pre vytvorenie návrhu je potrebné nám dodať nasle-
dovné 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.

V prípade záujmu kontaktujte našich kolegov 
na technickom poradenstve.

Tel.: 031 / 789 12 01

Fax: 031 / 789 05 66

Mobil: 0908 / 725 362 

 0915 / 988 709

E-mail: poradenstvo.sk@semmelrock.com
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0915 - 570 231

0907 - 895 703

0915 - 703 562

0905 - 976 658

0905 - 645 111

0915 - 781 740

0915 - 781 750

0908 - 783 063

Naše aktuálne katalógyOBJAVTE VIAC


