Akcia platná od 15. 3. 2016 do 30. 6. 2016

Jedna plocha - veľa možností
Dlažby • Platne • Múriky • Plotové systémy • Obrubníky • Schody • Doplnky
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A
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SME TU PRE VÁS
Grafický návrh plochy ZDARMA
INŠPIRÁCIE
Veľa tipov, nápadov a riešení
KOMPETENTNÉ PORADENSTVO
Zmluvní partneri na dosah

Dláždené plochy so štýlom
Kombinujte produkty v jednom dizajne alebo ich kombinujte rôzne navzájom. Rôzne kombinácie produktov, farieb a formátov
umožňujú individuálne a kreatívne možnosti stvárňovania. Dlažba
SUPREMA okúzli svojimi tónovanými farbami v jemných melírovaných odtieňoch, štruktúrovaným povrchom a zvlnenými hranami.
O prirodzene pôsobiaci plošný obraz sa postará veľkoformátová
dlažba NOVA 7 s jemne proﬁlovaným povrchom a vlnitými hrana-

SUPREMA®

mi. CITYTOP SMART, dlažba s hrúbkou 5 cm nájde svoje uplatnenie
na cestičkách, záhradných chodníčkoch a plochách okolo domu.
Pôsobí klasickým a elegantným dojmom. Pre vytváranie pojazdných zelených plôch na parkoviskách je ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
ako stvorená. Mriežkovitý základný skelet zatrávňovacej dlažby
vytvára veľkorysé otvory vhodné pre rast trávy a pre vsakovanie
drahocennej dažďovej vody. Flexibilnou pokládkou TRÁVNIKOVEJ

NOVA 7

Suprema, karamelová melírovaná.

CITYTOP® SMART

Nova 7, hrdzavo-čierna melírovaná.

17,88 €/m2

OBRUBY je možné ohraničiť zelené plochy, záhony alebo jazierka.
Jedinečný dizajn s vysokou kvalitou spracovania prináša aj inovatívny OBRUBNÍK Z NEHRDZAVEJÚCEHO HLINÍKA, ktorý sa spolu
s integrovaným LED svetelným pásom výborne hodí na osvetlenie
chodníčkov.

Citytop Smart, karamelová melírovaná.

NOVINKA

NOVINKA

17,90 €

12,90 €

Formáty:

Formáty:

Hrúbka:
Povrch:

karamelová melírovaná

/m 2

hrdzavo-čierna
melírovaná

sivo-čierna melírovaná
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.

11,55 €

/m 2

/m 2

Formát:
Hrúbka:
Povrch:

50 x 30 cm - 4 ks
40 x 30 cm - 3 ks
30 x 20 cm - 2 ks
7 cm
colormix

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

hnedá mix

cappuccino melírovaná

20 x 13,3 cm
5 cm
colormix

karamelová melírovaná

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

TRÁVNIKOVÁ OBRUBA

Zatrávňovacia dlažba, sivá.

HLINÍKOVÝ OBRUBNÍK

Trávniková obruba, sivá.

2,23 €/ks

Hliníkový obrubník.

0,66 €/ks

66,00 €/ks

46,20 €

0,50 €

1,56 €

/ks

/ks

/ks

(120 x 22 x 3,

(sivá)

3 cm)

sivá
Formát:
Hrúbka:
Povrch:

Formát:
Hrúbka:
Povrch:

40 x 40 cm
8 cm
betónový

Formáty:

22 x 12 cm
4,5 cm
betónový

0,50 €/ks

Farby:
0,54 €/ks

sivá

Výplň otvorov v mriežkovitom základnom
skelete je možná aj s kamennou drťou. Pre
označenie odstavných plôch, ciest a pod. sa
používa značkovací kameň vo farbe červenej.

46,20 €/ks
85,90 €/ks

červeno-hnedá

sivá

NÁŠ TIP:

120 x 22 x 3,3 cm
240 x 22 x 3,3 cm
prírodný hliník
stredne sivá

červeno-hnedá

NÁŠ TIP:
Kosenie bez problémov. Pokiaľ máte pred
múrikom vysadený trávnik, tak si jeho kosenie môžete veľmi uľahčiť použitím lemu okolo
celého múrika.

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!

NÁŠ TIP:
Na osvetlenie chodníčkov sa výborne hodí
elegantný hliníkový obrubník s integrovaným
LED svetelným pásom.
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Deliace prvky v záhrade
Rozdelenie záhrady hrá centrálnu úlohu. S múrmi a plotmi vytvoríte napínavú kulisu a postaráte sa o jasné štruktúry. Na oddelenie
súkromného priestoru od verejného, je možné si vybudovať betónový plot. Jedinečné riešenie ponúka BRADSTONE TRAVERO MÚR
so širokými možnosťami stvárnenia vďaka zosúladeným prvkom
a optikou klasického travertínu. RIVAGO PLOTOVÝ SYSTÉM zase

BRADSTONE TRAVERO - múr

(40 x 20 x 15

presvedčí jednoduchou eleganciou a neutrálnym vzhľadom, ktorý
sa hodí ku každej architektúre. Dlažba GRAMINI s jedinečným rustikálnym dojmom a mediteránskym charakterom prekvapí svojou
variabilitou použitia – od stvárňovania plôch ako sú terasy, schody, drobné záhradné stavby až po oplotenia. Vďaka svahovým
tvárniciam môže mať záhrada nielen praktickú funkciu, ale aj de-

cm)

2,88 €/ks

2,45 €
/ks

(sivá)

x 16 cm)

9,20 €/ks

50 x 23 x 5
cm

8,85 €/ks

35 x 35 x 5
cm

17,95 €/ks
4,30 €/ks

40 x 20 x 15
cm 20 x 20 x 15

40 x 20 x 15
cm

cm

30 x 30 x 15
cm

sivá

hnedá

červená
Formáty:

8,80 €/ks

 

Palisáda 40, sivá.

béžová melírovaná
8,75 €/ks

Y£UQHQLD

koratívnu. SVAHOVÉ TVÁRNICE sú vhodné pre spevňovanie svahov,
ozdobné ohraničenie výškových rozdielov pozemkov, alebo slúžia
ako nízke ozdobné kvetináčiky, kde je možné pestovať obľúbené
kvety alebo liečivé bylinky. Ako prechod z terasy do záhrady sú
zase vhodné schody, palisády a múry alebo kvetinový záhon.

sivá

Formáty:

.52.=$.
52.20
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PALISÁDY - doplnky

/ks

(sivá 40 x 20

sivá:
2,95 €/ks
červená: 3,25 €/ks

1,97 €/ks
2,16 €/ks
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1,97 €

/ks
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2,40 €/ks

8,85 €
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www.semmelrock.sk

Rivago plotový systém, sivá.

9,84 €/ks
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brožúre Plotové a múrové systémy na

RIVAGO plotový systém

Bradstone Travero múr, béžová melírovaná.
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Viac informácií nájdete v našej

0,98 €/ks
1,08 €/ks

4,72 €/ks
4,92 €/ks

Strieška
Stĺpový prvok Stĺpový prvok Polovičný prvok
60 x 20 x 16 cm 40 x 20 x 16 cm 20 x 20 x 16 cm 47 x 27 x 5-5,5 cm

Formát:
Výška:
Povrch:

11,5 x 11,5 cm
40 cm (plný betón)
betónový

2,45 €/ks

sivá

2,86 €/ks

hnedá

SVAHOVÁ TVÁRNICA

GRAMINI

BRADSTONE KVETINÁČ 2

Svahová tvárnica, červená.

Dlažba Gramini, fuego mix.

Bradstone kvetináč, žlto-sivá melírovaná.

2,76 €/ks

199 €/ks

1,70 €

19,80 €/m2

13,90 €

170,- €

/ks

/ks

(sivá)

/m 2

tehlová červená

sivá
Formát:

1,70 €/ks

Formáty:
Výška:

30/20 cm

Formát:
Hrúbka:
Povrch:

106 x 117 cm
46 cm
4. rad

1,85 €/ks

24,4 x 12,2 cm
5 cm
otĺkaný

3. rad
2. rad
červená

sivá

1. rad

fuego mix

žlto-sivá
melírovaná

červená

NÁŠ TIP:
Neváhajte experimentovať a vybudujte si vlastnú jahodovú pyramídu. Prezrite si náš návod
„krok po kroku“ na www.semmelrock.sk.

NÁŠ TIP:
Ako zábrana proti vyplavovaniu zeminy a tiež
ako ochrana proti znehodnocovaniu múrika
pred nasiakaním slúži nopová fólia, ktorú treba osádzať výstupkami smerom k tvárniciam.

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!

NÁŠ TIP:
Z dlažbových tvárnic Gramini je možné vytvárať netradičné dekoračné múriky, ploty, ale aj
malé záhradné stavby.

Atraktívne plochy okolo bazénov
Ak snívate o leňošení pri bazéne, alebo sa tešíte aj na posedenia
s priateľmi, spoločné večere a grilovačky pri vodnej hladine, tak
by ste mali myslieť aj na kvalitu zvoleného materiálu pre spevnené plochy v okolí bazéna.BRADSTONE TRAVERO PLATNE nadchnú
svojim dizajnom a ulahodia každému, kto hľadá niečo neobyčajné. Platne neobvyklého pozdĺžneho formátu s prírodným, nepra-

BRADSTONE TRAVERO

videlne štruktúrovaným povrchom vytvárajú zvláštnu atmosféru
a nezameniteľný charakter. Jednoduchý a moderný dizajn nových
ZÁHRADNÝCH PLATNÍ ELEGANT s jemne skosenými hranami a melírovanými farbami prinášajú na terasu príjemnú atmosféru a opticky atraktívny vzhľad. PLATNE ASTI COLORI prezentujú moderný
a výrazný dizajn. PLATNE ASTI NATURA s jednoduchou eleganciou

ASTI® COLORI

APPIA ANTICA® kombi

Bradstone Travero platne, béžová melírovaná.

Appia Antica kombi, lávovo-červená melírovaná.

8,23 €

3,65 €

15,90 €

/ks

/ks

/m 2

(60 X 40 cm

Asti Colori, graﬁtovo-biela.

4,59 €/ks

23,04 €/m2

10,97 €/ks

s ASTI Colori platňami sa postarajú o pokojný a ucelený koncept.
Okrem platní si nájdu uplatnenie aj dlažby RETTANGO KOMBI
a APPIA ANTICA KOMBI. Obe v zaujímavých melírovaných farbách,
ktoré dávajú plochám pestrý ale zároveň nenásilný vzhľad.

)

lávovo-sivá melírovaná
graﬁtovo-biela

béžová melírovaná
Formáty:
8,23 €/ks

Formáty:
5,50 €/ks

6,30 €/ks

6,50 €/ks
Hrúbka:
Povrch:

60 x 40 cm
Hrúbka:
Povrch:

40 x 40 cm
3,3 až 3,7 cm
štruktúrovaný

60 x 30 cm
(bazénový lem,
základný prvok)

45 x 45 cm
(bazénový lem,
rohový prvok)

20 x 15 - 15 ks
20 x 10 - 9 ks
15 x 10 - 24 ks
5 cm
colormix

Jedna vrstva je 0,99 m2.
Objednávka jednotlivých formátov
nie je možná.

Formát:
Hrúbka:
Povrch:

lávovo-červená
melírovaná

60 x 30 cm
5 cm
colorﬂow

dymová hnedá

ASTI® NATURA

RETTANGO® kombi

Asti Natura, starobiela.

ZÁHRADNÁ PLATŇA ELEGANT
Záhradné platne Elegant, lávovo-sivá melírovaná.

Rettango kombi, sivo-čierna melírovaná.

4,54 €/ks

17,52 €/m2

NOVINKA

12,96 €

3,65 €
/ks

3,20 €

/ks

/m 2

mušľová melírovaná

NOVINKA

starobiela
Formát:
Hrúbka:
Povrch:

60 x 30 cm
5 cm
betónový

Hrúbka:
Povrch:

stredne sivá

NÁŠ TIP:
ASTI Natura platne sú ideálne v kombinácii
s ASTI Colori ako na ohraničenie alebo na dotvorenie plochy.

lávovo-sivá melírovaná

sivo-čierna melírovaná
Formáty:

20 x 10 - 12 ks,
20 x 20 - 12 ks
30 x 20 - 6 ks
6 cm
colormix

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

NOVINKA

mušľová melírovaná

NÁŠ TIP:
Produkt má technológiu škár Einstein.
Animovaný ﬁlm na www.semmelrock.sk

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!

Formát:
Hrúbka:
Povrch:

50 x 50 cm
5 cm
colormix

Schodisková krycia lišta
Formát:
100 x 2,6 x 5,6 cm
12,30 €/ks
120 x 2,6 x 5,6 cm
13,50 €/ks
Farba:
strieborná

15,36 €/ks

12,30 €
/ks

(100 x 2,6 x

5,6 cm)

NÁŠ TIP:
Vytvorenie náladovej atmosféry sa dá dosiahnúť vďaka cielenému osvetleniu s LED svetlami. LED svetlá sa môžu použiť na osvetlenie
vchodu do domu, terás a príjazdových ciest.

Objavte viac
Pre krajšie
mesto, obec, záhradu

Katalóg 2016

2016

Dlažby . Platne . Múriky . Plotové systémy . Obrubníky . Schody . Doplnky . Cestný program
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MNOŽSTVO RIEŠENÍ
Objavte nové formáty a dizajn
spevnených plôch

č.

KREATÍVNE NÁPADY
STVÁRŇOVANIA
Komplexné riešenia podľa Vašich
predstáv

Outdoor Living
Trends 2016

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

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

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

3ORWRY«DP¼URY«V\VW«P\

.52.=$.52.20
3UDFRYQ«SRVWXS\

,1Ģ3,5&,(
7LS\SUHNUHDW¯YQHVWY£UQHQLD












  

'ODŀEDȞ3ODWQHȞ0¼ULN\Ȟ3ORWRY«V\VW«P\Ȟ2EUXEQ¯N\Ȟ6FKRG\Ȟ'RSOQN\

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.

Bradstone
nápady

Plotové a múrové
systémy

Semmelrock vzorková záhrada v Seredi

'2.21$/35,(6725
.RPSOH[Q«ULHģHQLDYDģHM]£KUDG\

A
ZDARM

Grafický návrh plochy

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 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.

V prípade záujmu kontaktujte našich kolegov
na technickom poradenstve.
Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail:

031 / 789 12 01
031 / 789 05 66
0908 / 725 362
0915 / 988 709
poradenstvo.sk@semmelrock.com

Semmelrock vzorková záhrada v Seredi

Regionálni manažéri
Bratislavský kraj:
Trnavský kraj:
Nitriansky kraj:
Trenčiansky kraj:
Žilinský kraj:
Banskobystrický kraj:
Prešovský kraj:
Košický kraj:

0915 - 570 231
0907 - 895 703
0915 - 703 562
0905 - 976 658
0905 - 645 111
0915 - 781 740
0915 - 781 750
0908 - 783 063

Semmelrock Stein+Design Dlažby s. r. o.
Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď
33, 789 18 91
Tel.: 031 / 789 05 33
Fax: 031 / 789 05 34
info.sk@semmelrock.com
www.semmelrock.sk
člen skupiny Semmelrock Group

Semmelrock. A Wienerberger company.

