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

Spoznajte harmóniu dlažieb
Dlažby     Platne     Múriky     Plotové systémy     Obrubníky     Schody     Doplnky

JARNÁ
PONUKA

����

Prinášame slnko
do vášho domova



RETTANGO  kombi 

Povrch: colormix
Farba:  mušľová melírovaná, sivo-čierna mix

Hrúbka: � cm

Formáty: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - �� ks, 
 �� x �� cm - � ks

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

��,��  €

EINSTEIN SYSTÉM

Jej melírovaný vzor a netradičná farebná škála umožňuje 
vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem.

CityTop kombi dlažba, piesková.

CITYTOP  kombi 

Formáty: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - �� ks,  

 �,�� € / m²sivá - ��,�� € - 

Povrch: betónový

 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm

Farba:  piesková - ��,�� € - ��,�� € / m²

� .�� €
/m²

EINSTEIN SYSTÉM

Jednoduchý a decentný charakter ju predurčuje na tvorbu 
veľkých príjemne pôsobiacich plôch.

��,��  €

 dymová hnedá melírovaná

Povrch: colorflow
Farba:  sivo-čierna melírovaná,

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

CityTop Grande dlažba, dymová hnedá melírovaná.
�� .�� €

/m²

��,��  €

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

Jarná 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

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

Povrch: colormix

 �� x �� cm - � ks

Farba: dymová hnedá, medovo hnedá

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  

Hrúbka: � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

 �� x �� cm - �ks
Hrúbka: � cm

Farba:  sivo-biela, granit béžová

Formáty: �� x �� cm - �ks, �� x �� cm - �ks,

Povrch: textúrovaný

Umbriano: každá kocka je unikát. Jasné a jednoduché formy. 
Ostré hrany. Ako rezaný prírodný kameň. Hodnotný a vzácny,
prirodzený vo vý zore. Jeho zvláštnosťou je neobyčajná 
optika a individuálna textúra.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Umbriano, sivo-biela a antracit.

Ďalšie ponúkané farby 
na www.semmelrock.sk

kombi 

V ponuke
aj dlažba 

� cm

NOVA �, dymová hnedá.

Záleží 
nám na 
ekológii

Jarná 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

Asti EKO dlažba je navrhnutá v súlade s ekologickými 
nárokmi - veľké dištančné prvky vytvárajú priestor pre odtok 
zrážkovej vody, ktorá tak vsakuje do svojho pôvodného 
prostredia.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Povrch: betónový

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm

Farba:  sivá 

ASTI Eko dlažba, sivá.

Myslite na 

impregnáciu 
dlažby 

Finalitom



RETTANGO  kombi 

Povrch: colormix
Farba:  mušľová melírovaná, sivo-čierna mix

Hrúbka: � cm

Formáty: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - �� ks, 
 �� x �� cm - � ks

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

��,��  €

EINSTEIN SYSTÉM

Jej melírovaný vzor a netradičná farebná škála umožňuje 
vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem.

CityTop kombi dlažba, piesková.

CITYTOP  kombi 

Formáty: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - �� ks,  

 �,�� € / m²sivá - ��,�� € - 

Povrch: betónový

 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm

Farba:  piesková - ��,�� € - ��,�� € / m²

� .�� €
/m²

EINSTEIN SYSTÉM

Jednoduchý a decentný charakter ju predurčuje na tvorbu 
veľkých príjemne pôsobiacich plôch.

��,��  €

 dymová hnedá melírovaná

Povrch: colorflow
Farba:  sivo-čierna melírovaná,

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

CityTop Grande dlažba, dymová hnedá melírovaná.
�� .�� €

/m²

��,��  €

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

Jarná 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

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

Povrch: colormix

 �� x �� cm - � ks

Farba: dymová hnedá, medovo hnedá

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  

Hrúbka: � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

 �� x �� cm - �ks
Hrúbka: � cm

Farba:  sivo-biela, granit béžová

Formáty: �� x �� cm - �ks, �� x �� cm - �ks,

Povrch: textúrovaný

Umbriano: každá kocka je unikát. Jasné a jednoduché formy. 
Ostré hrany. Ako rezaný prírodný kameň. Hodnotný a vzácny,
prirodzený vo vý zore. Jeho zvláštnosťou je neobyčajná 
optika a individuálna textúra.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Umbriano, sivo-biela a antracit.

Ďalšie ponúkané farby 
na www.semmelrock.sk

kombi 

V ponuke
aj dlažba 

� cm

NOVA �, dymová hnedá.

Záleží 
nám na 
ekológii

Jarná 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

Asti EKO dlažba je navrhnutá v súlade s ekologickými 
nárokmi - veľké dištančné prvky vytvárajú priestor pre odtok 
zrážkovej vody, ktorá tak vsakuje do svojho pôvodného 
prostredia.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Povrch: betónový

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm

Farba:  sivá 

ASTI Eko dlažba, sivá.

Myslite na 

impregnáciu 
dlažby 

Finalitom



Jarná 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

Farba: antracit, sivo-čierna melírovaná
Povrch: štruktúrovaný

Formáty: oblúkový, rohový a doplnkový prvok
Hrúbka: �� cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Pre stvárnenie plôch v historickom štýle alebo v kontraste 
k modernej architektúre - ARTE staromestská dlažba sa vždy
postará o výrazný vzhľad plochy.

Hrúbka: � cm

Formáty:  �� x �� cm – �� ks,  �� x �� cm – �� ks,  
 �� x �� cm – �� ks

Farba: sivo-čierna melírovaná
Povrch: štruktúrovaný

 cappuccino melírovaná

�� .�� €
/m²

��,��  €

EINSTEIN SYSTÉM

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

 ��,� x �� cm, ��,� x ��,� cm

Povrch: colormix
Farba: lávovo-sivá melírovaná, 

Hrúbka: � cm

Formát: ��,� x �� cm, �� x �� cm, ��,� x ��,� cm,

 lávovo-červená melírovaná

�� .�� €
/m²

��,��  €

S dlažbou Appia antica sa dajú docieliť jedinečné optické 
efekty. Ľahké zmeny farieb vytvárajú priestor pre samé od 
seba nuansujúce odtiene, ktoré nechávajú pôsobiť dlažbu 
Appia antica tak prirodzene.

ARTE staromestská dlažba, antracit.

APPIA Antica, lávovo-sivá.

Toscana, cappuccino melírovaná.

Jarná 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

Farba: karamelová melírovaná, 

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

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  

 sivo-hnedá melírovaná

SUPREMA

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Farba: oker melírovaná, sivo-čierna melírovaná

 ��,� x ��,� cm, ��,� x �,� cm

Povrch: otĺkaný
Hrúbka: � cm

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

�� .�� €
/m²

��,��  €

Je priamo stvorená pre štýlové stvárňovanie exteriérových plôch 
bohatých na rôzne variácie, ktoré majú blízko k prírode a ktoré 
doslova pozývajú na odpočinutie a pobudnutie v nich.

IL CAMPO  kombi

Formáty:  �� x �� cm – �� ks,  �� x �� cm – �� ks,  

Farba: vulcano, jura
Povrch: štruktúrovaný

 �� x �� cm – �� ks
Hrúbka: � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Syntéza zo zdanlivej prírodnosti a technickej perfekcie je 
dôvod pre vysokú prispôsobivosť tejto dlažby k svojmu 
okoliu.

Suprema dlažba, sivo-hnedá melírovaná.

Castello Antico dlažba, oker melírovaná.

Il Campo kombi dlažba, jura.

Ekologická 
škárovacia 

hmota 
Stones Eco



Jarná 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 
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Farba: antracit, sivo-čierna melírovaná
Povrch: štruktúrovaný

Formáty: oblúkový, rohový a doplnkový prvok
Hrúbka: �� cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Pre stvárnenie plôch v historickom štýle alebo v kontraste 
k modernej architektúre - ARTE staromestská dlažba sa vždy
postará o výrazný vzhľad plochy.

Hrúbka: � cm

Formáty:  �� x �� cm – �� ks,  �� x �� cm – �� ks,  
 �� x �� cm – �� ks

Farba: sivo-čierna melírovaná
Povrch: štruktúrovaný

 cappuccino melírovaná

�� .�� €
/m²

��,��  €

EINSTEIN SYSTÉM

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

 ��,� x �� cm, ��,� x ��,� cm

Povrch: colormix
Farba: lávovo-sivá melírovaná, 

Hrúbka: � cm

Formát: ��,� x �� cm, �� x �� cm, ��,� x ��,� cm,

 lávovo-červená melírovaná

�� .�� €
/m²

��,��  €

S dlažbou Appia antica sa dajú docieliť jedinečné optické 
efekty. Ľahké zmeny farieb vytvárajú priestor pre samé od 
seba nuansujúce odtiene, ktoré nechávajú pôsobiť dlažbu 
Appia antica tak prirodzene.

ARTE staromestská dlažba, antracit.

APPIA Antica, lávovo-sivá.

Toscana, cappuccino melírovaná.

Jarná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
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Farba: karamelová melírovaná, 

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

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  

 sivo-hnedá melírovaná

SUPREMA

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Farba: oker melírovaná, sivo-čierna melírovaná

 ��,� x ��,� cm, ��,� x �,� cm

Povrch: otĺkaný
Hrúbka: � cm

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

�� .�� €
/m²

��,��  €

Je priamo stvorená pre štýlové stvárňovanie exteriérových plôch 
bohatých na rôzne variácie, ktoré majú blízko k prírode a ktoré 
doslova pozývajú na odpočinutie a pobudnutie v nich.

IL CAMPO  kombi

Formáty:  �� x �� cm – �� ks,  �� x �� cm – �� ks,  

Farba: vulcano, jura
Povrch: štruktúrovaný

 �� x �� cm – �� ks
Hrúbka: � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Syntéza zo zdanlivej prírodnosti a technickej perfekcie je 
dôvod pre vysokú prispôsobivosť tejto dlažby k svojmu 
okoliu.

Suprema dlažba, sivo-hnedá melírovaná.

Castello Antico dlažba, oker melírovaná.

Il Campo kombi dlažba, jura.

Ekologická 
škárovacia 

hmota 
Stones Eco



Bradstone Old Town obklad, slonovinová melírovaná.

Jarná 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 
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BRADSTONE OLD TOWN

Formáty: základný balík obsahuje

Povrch: štruktúrovaný
Farba: pieskovcová,  slonovinová - melírovaná

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

 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   
 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks, 

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

BRADSTONE OLD TOWN

Farba: pieskovcová, 
 slonovinová - melírovaná

 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   
 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks

Formáty: základný balík obsahuje

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

Vytvorte si harmonické a elegantné stvárnenia vášho 
priestoru aj pred garážou. Pojazdné do �,� tony.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

BRADSTONE OLD TOWN - Obklad

Balené v elegantnej krabici.
Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná
Povrch: štruktúrovaný
Formáty:  výška �,� cm / �� cm / ��,� cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Bradstone Old Town obklady sú navrhnuté tak, 
aby imitovali vzhľad dekoratívnych múrikov 
prírodného kameňa.

Formáty: základný prvok �� x �� cm 

Povrch: štruktúrovaný, nepravidelný povrch
Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

Hrúbka: �,� - �,� cm
 rohový prvok �� x �� cm

BAZÉNOVÝ LEM

� .�� €
/ks

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

Hrúbka: �,� - �,� cm
Formáty: �� x �� cm 

Povrch: štruktúrovaný, nepravidelný povrch

NÁŠLAPNÁ PLATŇA

� .�� €
/ks

Hrúbka: � cm
Formáty: �� x �� cm

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná
Povrch: štruktúrovaný, nepravidelný povrch

OBRUBNÍK

� .�� €
/ks
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v termíne od ��. �. ���� do ��. �. ����. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Informujte sa aj o ďalších 
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Farba: kriedová sivá melírovaná

 �� x �� cm
Hrúbka: �,� - �,� cm

Formát: �� x �� cm
 �� x ��,� cm

Povrch: melírovaný

�� .�� €
/m²

��,��  €

Dizajn povrchu a nepravidelné hrany napodobňujú zvetralú 
štruktúru a prirodzenú kresbu vyplaveného dreva.

Nordic Maritime, kriedová sivá melírovaná.

Povrch: štruktúrovaný
Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

Formáty: základný balík obsahuje

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

 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks, 

�� .�� €
/m²

��,��  €

na juhu Anglicka - to sú Bradstone Lias platne.
Inšpirované jedinečnou atmosférou starého kláštora 

Bradstone Lias platne, dymová hnedá.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Bradstone Travero platne, béžová.

Formáty: �� x �� cm, �� x �� cm,

Povrch: štruktúrovaný
Farba: béžová melírovaná

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

Platne neobvyklého pozdĺžneho formátu s prírodným, nepravidelne 
štruktúrovaným povrchom dodajú vášmu domovu zvláštnu atmosféru
a záhrade nezameniteľný charakter.

Objavte
ďalšie prvky

z rodiny
Bradstone 

Lias

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x �� cm

Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

Hrúbka: �� cm

SCHOD

�� .�� €
/ks

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

PLATŇA S DRÁŽKAMI

� .�� €
/ks

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x ��cm
Hrúbka: � cm

Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

OBRUBNÍK

� .�� €
/ks

Viac info na www.semmelrock.sk

Objavte
ďalšie prvky

z rodiny
Bradstone 
Old Town

��,��  €



Bradstone Old Town obklad, slonovinová melírovaná.

Jarná 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: základný balík obsahuje

Povrch: štruktúrovaný
Farba: pieskovcová,  slonovinová - melírovaná

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

 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   
 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks, 

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

BRADSTONE OLD TOWN

Farba: pieskovcová, 
 slonovinová - melírovaná

 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   
 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks

Formáty: základný balík obsahuje

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

Vytvorte si harmonické a elegantné stvárnenia vášho 
priestoru aj pred garážou. Pojazdné do �,� tony.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

BRADSTONE OLD TOWN - Obklad

Balené v elegantnej krabici.
Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná
Povrch: štruktúrovaný
Formáty:  výška �,� cm / �� cm / ��,� cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Bradstone Old Town obklady sú navrhnuté tak, 
aby imitovali vzhľad dekoratívnych múrikov 
prírodného kameňa.

Formáty: základný prvok �� x �� cm 

Povrch: štruktúrovaný, nepravidelný povrch
Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

Hrúbka: �,� - �,� cm
 rohový prvok �� x �� cm

BAZÉNOVÝ LEM

� .�� €
/ks

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

Hrúbka: �,� - �,� cm
Formáty: �� x �� cm 

Povrch: štruktúrovaný, nepravidelný povrch

NÁŠLAPNÁ PLATŇA

� .�� €
/ks

Hrúbka: � cm
Formáty: �� x �� cm

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná
Povrch: štruktúrovaný, nepravidelný povrch

OBRUBNÍK

� .�� €
/ks

Jarná 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 
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Farba: kriedová sivá melírovaná

 �� x �� cm
Hrúbka: �,� - �,� cm

Formát: �� x �� cm
 �� x ��,� cm

Povrch: melírovaný

�� .�� €
/m²

��,��  €

Dizajn povrchu a nepravidelné hrany napodobňujú zvetralú 
štruktúru a prirodzenú kresbu vyplaveného dreva.

Nordic Maritime, kriedová sivá melírovaná.

Povrch: štruktúrovaný
Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

Formáty: základný balík obsahuje

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

 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks, 

�� .�� €
/m²

��,��  €

na juhu Anglicka - to sú Bradstone Lias platne.
Inšpirované jedinečnou atmosférou starého kláštora 

Bradstone Lias platne, dymová hnedá.

�� .�� €
/m²

��,��  €

Bradstone Travero platne, béžová.

Formáty: �� x �� cm, �� x �� cm,

Povrch: štruktúrovaný
Farba: béžová melírovaná

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

Platne neobvyklého pozdĺžneho formátu s prírodným, nepravidelne 
štruktúrovaným povrchom dodajú vášmu domovu zvláštnu atmosféru
a záhrade nezameniteľný charakter.

Objavte
ďalšie prvky

z rodiny
Bradstone 

Lias

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x �� cm

Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

Hrúbka: �� cm

SCHOD

�� .�� €
/ks

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

PLATŇA S DRÁŽKAMI

� .�� €
/ks

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x ��cm
Hrúbka: � cm

Farba: popolavá sivá, dymová hnedá

OBRUBNÍK

� .�� €
/ks

Viac info na www.semmelrock.sk

Objavte
ďalšie prvky

z rodiny
Bradstone 
Old Town

��,��  €



Hrúbka: �,� cm
Formáty: �� x �� cm

Povrch: vymývaný
Farba: svetlosivá, mediteran hnedá

�� .�� €
/m²

��,��  €

Jemne vymývaný povrch je tvorený drťou 
z prírodných kamenív a kremičitého piesku. 
Vyznačuje sa jemnými pastelovými farbami 
a pritom je veľmi odolný.

Povrch: colormix
Farba: mušľová melírovaná 

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Jarná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku 
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Farba: sivo-biela, granit béžová

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: textúrovaný�� .�� €

/m²

��,��  €

Ideálnym doplnkom k Umbriano dlažbe sú 
Umbriano platne. Poskytujú Vám nekonečnú 
slobodu pri stvárnení plôch v okolí vášho domova. 
Jasné a pritom prirodzené línie týchto platní 
oslovia hlavne individualistov!

Povrch: colorflow
Výška: � cm
Formát: �� x �� cm

Farba:  grafitovo-biela, dymová hnedá�� .�� €
/ks

��,��  €

Efektné vyžarovanie plochy je podporené 
priamočiarou líniou platní s hranami bez fázy.

o zvláštne pôsobenie nových ASTI Colori platní. 
Štýlová kompozícia výrazných farieb sa postará 

ASTI Colori platne, dymová hnedá.

Umbriano platne, sivo-biela.

Záhradné platne Elegant, ilustračné foto.

Pastella platne, svetlosivá.
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STYLE

Farba: orieškovo-hnedá, antracit

Formáty: � � x �� cm

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

a záhradu do jemných pastelových odtieňov, vyzerá 
všetko akosi nezvyčajne.

Ráno, keď svetlo vychádzajúceho slnka ponára dom 

�� .�� €
/m²

��,��  €

Style platne, orieškovo-hnedá.

PICOLA PARTY

Formáty: � � x �� cm

Farba: riečny štrk mix

Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

 (veľkosť kameniva � - �� mm)

�� .�� €
/m²

��,��  €

Vynikajúco sa hodia na vyhotovenie plošného krytu 
na terase, rôznych schodov ako aj k bazénom.

Picola Party platne, riečny štrk mix.

Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

Formáty: � � x �� cm

Farba: obilná žltá, dunajská pestrá

�� .�� €
/m²

��,��  €

hodia pre prirodzene pôsobiace individuálne 
stvárnenia a presviedčajú taktiež po technickej 
stránke presne opracovanými povrchmi, 
mrazuvzdornosťou ako aj vernosťou farieb.

Jemne vymývané platne Corona Brillant sa ideálne 

Formáty: � �� x �,� cm
Výška: �,� cm
Materiál: hliník
Farba: strieborná

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

� .�� €
/ks

Corona Brillant platne, obilná žltá.

Schodisková krycia lišta, strieborná.

PASTELLA

SCHODISKOVÁ KRYCIA LIŠTA

Myslite na 

impregnáciu 
dlažby 

Finalitom



Hrúbka: �,� cm
Formáty: �� x �� cm

Povrch: vymývaný
Farba: svetlosivá, mediteran hnedá

�� .�� €
/m²

��,��  €

Jemne vymývaný povrch je tvorený drťou 
z prírodných kamenív a kremičitého piesku. 
Vyznačuje sa jemnými pastelovými farbami 
a pritom je veľmi odolný.

Povrch: colormix
Farba: mušľová melírovaná 

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Jarná 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

Farba: sivo-biela, granit béžová

Formát: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: textúrovaný�� .�� €

/m²

��,��  €

Ideálnym doplnkom k Umbriano dlažbe sú 
Umbriano platne. Poskytujú Vám nekonečnú 
slobodu pri stvárnení plôch v okolí vášho domova. 
Jasné a pritom prirodzené línie týchto platní 
oslovia hlavne individualistov!

Povrch: colorflow
Výška: � cm
Formát: �� x �� cm

Farba:  grafitovo-biela, dymová hnedá�� .�� €
/ks

��,��  €

Efektné vyžarovanie plochy je podporené 
priamočiarou líniou platní s hranami bez fázy.

o zvláštne pôsobenie nových ASTI Colori platní. 
Štýlová kompozícia výrazných farieb sa postará 

ASTI Colori platne, dymová hnedá.

Umbriano platne, sivo-biela.

Záhradné platne Elegant, ilustračné foto.

Pastella platne, svetlosivá.

Jarná 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

STYLE

Farba: orieškovo-hnedá, antracit

Formáty: � � x �� cm

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

a záhradu do jemných pastelových odtieňov, vyzerá 
všetko akosi nezvyčajne.

Ráno, keď svetlo vychádzajúceho slnka ponára dom 

�� .�� €
/m²

��,��  €

Style platne, orieškovo-hnedá.

PICOLA PARTY

Formáty: � � x �� cm

Farba: riečny štrk mix

Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

 (veľkosť kameniva � - �� mm)

�� .�� €
/m²

��,��  €

Vynikajúco sa hodia na vyhotovenie plošného krytu 
na terase, rôznych schodov ako aj k bazénom.

Picola Party platne, riečny štrk mix.

Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

Formáty: � � x �� cm

Farba: obilná žltá, dunajská pestrá

�� .�� €
/m²

��,��  €

hodia pre prirodzene pôsobiace individuálne 
stvárnenia a presviedčajú taktiež po technickej 
stránke presne opracovanými povrchmi, 
mrazuvzdornosťou ako aj vernosťou farieb.

Jemne vymývané platne Corona Brillant sa ideálne 

Formáty: � �� x �,� cm
Výška: �,� cm
Materiál: hliník
Farba: strieborná

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

� .�� €
/ks

Corona Brillant platne, obilná žltá.

Schodisková krycia lišta, strieborná.

PASTELLA

SCHODISKOVÁ KRYCIA LIŠTA

Myslite na 

impregnáciu 
dlažby 

Finalitom
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BELLAMONTE

 �� x �� x �� cm, �� x �� x �� cm, �� x �� x �� cm

 Krycia platňa pre stĺpik: �� x �� x �-� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: medová melírovaná

 Krycia platňa pre múr: �� x ��,� x �-� cm

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

��� .�� €
/m²

���,��  €

Bellamonte produkty sú špecifické rôznou výškou jednotlivých 
prvkov, elegantným podlhovastým formátom a sviežim 
povrchom, ktorý pripomína vzhľad prírodného kameňa.

Povrch: otĺkaný
 Krycia platňa pre stĺpik: �� x �� x � cm

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

Farba: sivo-čierna melírovaná, oker melírovaná

 Krycia platňa pre múr: �� x �� x � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Castello plotový systém svojim otĺkaným povrchom 
vyvoláva dojem ľahkej patiny “starého” plota, ktorý 
je zvýraznený melírovanými farbami.

 �� x �� x �� cm

Povrch: betónový
Farba: sivá, sahara žltá

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

  strieška: �� x �� x �-�,� cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Jarná 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 
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 štiepateľný blok: ��,� x ��,� x �� cm

 krycia platňa klinovitá: ��x��,�x��x� cm

Formáty: rohový prvok: ��,� x ��,� x �� cm  

 plný blok klinovitý: ��,� x ��,� x �� cm

 plný blok klinovitý 
 s otvorom: ��,� x ��,� x �� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: sivá melírovaná

Bradstone Mountain Block vyzerá skutočne ako z prírodného kameňa 
a umožňuje postaviť rovné a okrúhle múry a spájať jednotlivé bloky 
nasucho ako aj lepením.

��� .�� €
/m²

���,��  €

CITYTOP PALISÁDA

Formáty: �� x �� x �� cm  

Farba: sivá - �,�� € /ks - �,�� € / ks
Povrch: betónový

 hnedá - �,�� € / ks - �,�� € / ks

Palisády sú vhodné pre vertikálne stvárňovanie, ako 
aj ohraničovanie rôznych plôch. Atraktívny doplnok 
každej záhrady, ktorý vám umožní zvládnuť 
technické prekážky terénu a zároveň sa stane jej 
estetickým doplnkom.

� .�� €
/ks

�,��  €

SVAHOVÁ TVÁRNICA

 hnedá - �,�� € / ks - �,�� € / ks

Formáty: ø �� / �� cm  

Farba: sivá - �,�� € /ks - �,�� € / ks
Povrch: betónový

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.

� .�� €
/ks

�,��  €

- schodiskový blok

Formáty: ��� x �� x �� cm  
Povrch: betónový
Farba: grafitovo-biela, dymová hnedá

Bradstone Mountain Block vyzerá skutočne ako 
z prírodného kameňa a umožňuje postaviť rovné 
a okrúhle múry a spájať jednotlivé bloky nasucho 
ako aj lepením.

�� .�� €
/m²

��,��  €

OBRUBNÍK PARKOVÝ

Formáty:  ��� x �� cm 

 piesková - �,�� €/ks - �,�� €/ks

Hrúbka: � cm

 hnedá - �,�� €/ks - �,�� €/ks
Farba: sivá - �,�� €/ks - �,�� €/ks
Povrch: betónový

Dnes už klasický obrubník sa neustále teší veľkej obľube 
a má veľmi široké uplatnenie pri výstavbe súkromných 
ako aj verejných plôch.

� .�� €
/ks

�,��  €

Bellamonte múr, medová melírovaná.

Castello plotový systém, sivo-čierna melírovaná.

Rivago plotový systém, sivá.

Parkový obrubník, sivá.

ASTI Colori - schodiskový blok, dymová hnedá.

Bradstone mountain block múr, sivá melírovaná.

Palisády, sivá.

Svahová tvárnica, červená.

V ponuke 
máme aj 
piesok na 
škárovanie



Jarná 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

BELLAMONTE

 �� x �� x �� cm, �� x �� x �� cm, �� x �� x �� cm

 Krycia platňa pre stĺpik: �� x �� x �-� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: medová melírovaná

 Krycia platňa pre múr: �� x ��,� x �-� cm

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

��� .�� €
/m²

���,��  €

Bellamonte produkty sú špecifické rôznou výškou jednotlivých 
prvkov, elegantným podlhovastým formátom a sviežim 
povrchom, ktorý pripomína vzhľad prírodného kameňa.

Povrch: otĺkaný
 Krycia platňa pre stĺpik: �� x �� x � cm

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

Farba: sivo-čierna melírovaná, oker melírovaná

 Krycia platňa pre múr: �� x �� x � cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

Castello plotový systém svojim otĺkaným povrchom 
vyvoláva dojem ľahkej patiny “starého” plota, ktorý 
je zvýraznený melírovanými farbami.

 �� x �� x �� cm

Povrch: betónový
Farba: sivá, sahara žltá

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

  strieška: �� x �� x �-�,� cm

�� .�� €
/m²

��,��  €

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

Jarná 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

 štiepateľný blok: ��,� x ��,� x �� cm

 krycia platňa klinovitá: ��x��,�x��x� cm

Formáty: rohový prvok: ��,� x ��,� x �� cm  

 plný blok klinovitý: ��,� x ��,� x �� cm

 plný blok klinovitý 
 s otvorom: ��,� x ��,� x �� cm
Povrch: štruktúrovaný
Farba: sivá melírovaná

Bradstone Mountain Block vyzerá skutočne ako z prírodného kameňa 
a umožňuje postaviť rovné a okrúhle múry a spájať jednotlivé bloky 
nasucho ako aj lepením.

��� .�� €
/m²

���,��  €

CITYTOP PALISÁDA

Formáty: �� x �� x �� cm  

Farba: sivá - �,�� € /ks - �,�� € / ks
Povrch: betónový

 hnedá - �,�� € / ks - �,�� € / ks

Palisády sú vhodné pre vertikálne stvárňovanie, ako 
aj ohraničovanie rôznych plôch. Atraktívny doplnok 
každej záhrady, ktorý vám umožní zvládnuť 
technické prekážky terénu a zároveň sa stane jej 
estetickým doplnkom.

� .�� €
/ks

�,��  €

SVAHOVÁ TVÁRNICA

 hnedá - �,�� € / ks - �,�� € / ks

Formáty: ø �� / �� cm  

Farba: sivá - �,�� € /ks - �,�� € / ks
Povrch: betónový

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.

� .�� €
/ks

�,��  €

- schodiskový blok

Formáty: ��� x �� x �� cm  
Povrch: betónový
Farba: grafitovo-biela, dymová hnedá

Bradstone Mountain Block vyzerá skutočne ako 
z prírodného kameňa a umožňuje postaviť rovné 
a okrúhle múry a spájať jednotlivé bloky nasucho 
ako aj lepením.

�� .�� €
/m²

��,��  €

OBRUBNÍK PARKOVÝ

Formáty:  ��� x �� cm 

 piesková - �,�� €/ks - �,�� €/ks

Hrúbka: � cm

 hnedá - �,�� €/ks - �,�� €/ks
Farba: sivá - �,�� €/ks - �,�� €/ks
Povrch: betónový

Dnes už klasický obrubník sa neustále teší veľkej obľube 
a má veľmi široké uplatnenie pri výstavbe súkromných 
ako aj verejných plôch.

� .�� €
/ks

�,��  €

Bellamonte múr, medová melírovaná.

Castello plotový systém, sivo-čierna melírovaná.

Rivago plotový systém, sivá.

Parkový obrubník, sivá.

ASTI Colori - schodiskový blok, dymová hnedá.

Bradstone mountain block múr, sivá melírovaná.

Palisády, sivá.

Svahová tvárnica, červená.

V ponuke 
máme aj 
piesok na 
škárovanie



• pôdorys, náčrt domu, objektu s rozmermi

E-mail: poradenstvo.sk@semmelrock.com

• zakreslené vstupy do domu, garáže, na terasu a pod.

• a na záver vašu predstavu 
   realizácie.

• prípadne zopár fotografií z okolia domu, objektu
• informácie o farbe fasády, strechy, sokla a pod.

Pre vytvorenie návrhu je potrebné nám dodať nasledovné podklady:

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

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

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 Gra�cký návrh plochy a technické poradenstvo 

NOVÁ ZÁHRADA 
od Semmelrocku

Zapojte sa do súťaže, oživte si vašu záhradu 
a získajte dlažbu  od Semmelrocku.

Viac info na www.semmelrock.sk

�. ročník súťaže

SÚŤAŽ


