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

Inšpirujte sa dlažbami
Dlažby     Platne     Múriky     Plotové systémy     Obrubníky     Schody     Doplnky

JESENNÁ
PONUKA

����

Aby váš domov 
zažiaril radosťou

Šikovný 

pomocník 

na pokládku

veľkoformátovej

dlažby

ZDARMA
Pozri zadnú stranu.



CITYTOP  kombi 

� ,�� €
/m²

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

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

Citytop je klasická betónová dlažba, ktorej povrch ponúka jednoduchý 

a decentný�charakter.

Hrúbka: � cm

od ��,��  €

Citytop kombi dlažba, sivá.

EINSTEIN SYSTÉM

sivá piesková

�� ,�� €
/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

��,��  €

RETTANGO  kombi EINSTEIN SYSTÉM

Moderný dizajn veľkoformátovej dlažby s rovnou 
hranou a jemnou fázou zaistí jedinečný dojem z 
okolia domu.
Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  
 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colorflow

Hrúbka: � cm

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

Povrch: colormix

 �� x �� cm - � ks

Ak si myslíte, že klasická betónová dlažba je nuda, tak Rettango kombi vás 
vyvedie z omylu. Jej melírovaný vzor a príjemná farebná škála umožňuje 
vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem.

CityTop Grande dlažba, sivo-čierna melírovaná.
dymová hnedá  sivo-čierna melírovaná

 hnedo-čierna melír.  mušľová melírovaná sivo-grafitová melír.  sivo-hnedo-grafitová melír.

Dve nové farby 

u vás doma.

od

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Jesenná
NOVINKA!

Rettango kombi dlažba, sivo-hnedo-grafitová melírovaná. Rettango kombi dlažba, sivo-grafitová melírovaná.

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA



�� ,�� €
/m²

��,��  €

Umbriano: každá kocka je unikát. Jasné a jednoduché formy. Ostré hrany. 
Ako rezaný prírodný kameň. Hodnotný a vzácny, prirodzený vo výzore. 
Jeho zvláštnosťou je neobyčajná optika a individuálna textúra.
Formát: �� x �� cm - �ks, �� x �� cm - �ks,
 �� x �� cm - �ks

Povrch: textúrovaný
Hrúbka: � cm

Umbriano dlažba, sivo-biela.

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

Appia Antica kombi, lávovo-sivá melírovaná. �� ,�� €
/m²

��,��  €

Formát: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - �� ks

Povrch: colormix
Hrúbka: � cm

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.

lávovo-sivá melír. lávovo-červená melír.

Nova � dlažba, dymová hnedá melírovaná. �� ,�� €
/m²

��,��  €

Decentne farebne melírovaný povrch v prírodných odtieňoch 
pôsobí veľmi harmonicky a prirodzene.
Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  
 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colormix

dymová hnedá medová hnedá

sivo-biela granit béžová

kombi

Senso Grande, tmavo-sivá.

Pre všetkých tých, ktorí majú radi veľké priestory. Veľkoformátový 
program dlažieb Senso Grande sa postará o suverénnu scenériu 
a obzvlášť dobre sa hodí pre veľké plochy.
Formát: �� x �� cm, �� x �� cm,  �� x �� cm, �� x �� cm
Hrúbka: � cm
Povrch: betónový

tmavo-sivá

EINSTEIN SYSTÉM

kombi 

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Súťaž
Nová záhradaod Semmelrocku.Získajte dlažbuZDARMA!

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA



Castello Antico dlažba, oker melírovaná.

Dlažba Toscana s prírodným vzhľadom nájde svoje uplatnenie 
pri moderných ako aj tradičných stavbách a nenápadne zapadne 
do okolitého prostredia. Ponúkaná aj vo farebnom prevedení dymová 
hnedá.
Formáty:  �� x �� cm – �� ks,  �� x �� cm – �� ks,  
 �� x �� cm – �� ks
Hrúbka: � cm
Povrch: štruktúrovaný

Toscana dlažba, cappuccino melírovaná. �� ,�� €
/m²

��,��  € EINSTEIN SYSTÉM

SUPREMA

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

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.
Formáty: ��,� x ��,� cm
Hrúbka: � cm
Povrch: otĺkaný

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

Povrch: štruktúrovaný

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

Hrúbka: � cm

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

Gramini dlažba, fuego mix.

Suprema dlažba, karamelová melírovaná. karamelová melír. sivo-hnedá melír.

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

capuccino melírovaná sivo-čierna melírovaná

Formáty: �� x ��,� cm, ��,� x ��,� cm,   ��,� x ��,� cm, ��,� x �,� cm
Hrúbka: � cm
Povrch: otĺkaný

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.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

oker melírovaná sivo-čierna melírovaná

fuego mix

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA



�� ,�� €
/m²

��,��  €

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

 �� x ��,� cm
 �� x �� cm

Dizajn povrchu a nepravidelné hrany napodobňujú zvetralú 
štruktúru a prirodzenú kresbu vyplaveného dreva.
Formáty: �� x �� cm

�� ,�� €
/m²

��,��  €

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

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

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

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

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 Travero platne, béžová melírovaná.

Povrch: štruktúrovaný

Bradstone Travero platne nadchnú svojim dizajnom a ulahodia každému, 
kto hľadá niečo neobyčajné.
Formáty: �� x �� cm, �� x �� cm,  �� x �� cm,  �� x �� cm  
Hrúbka: �,� - �,� cm

�� ,�� €
/m²

��,��  €

béžová melírovaná

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná. �� ,�� €
/m²

��,��  €

BRADSTONE OLD TOWN

Atmosféra a vyžarovanie. Systémové riešenie Bradstone Old Town 
prináša južanské slnko do Vášho domova.
Formáty: základný balík obsahuje

Povrch: štruktúrovaný

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

Bradstone Lias platne, dymová hnedá.

Nordic Maritime, kriedová sivá melírovaná.
kriedová sivá melírovaná

popolavá sivá dymová hnedá

pieskovcová slonovinová melírovaná

Objavteďalšie prvkyz rodinyBradstone Old Town

Objavteďalšie prvkyz rodinyBradstone Lias

Súťaž
Nová záhradaod Semmelrocku.Získajte dlažbuZDARMA!

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA



�� ,�� €
/m²

��,��  €

Povrch: colormix

Záhradné platne Elegant s jemne skosenými hranami a melírovanými 
farbami nájdu uplatnenie na terasách, záhradných chodníčkoch, 
cestičkách a plochách okolo domu a bazénu.
Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm

mušľová melírovaná dymová žltá melírovaná

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Povrch: textúrovaný

Formát: �� x �� cm

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!

Hrúbka: �,� cm

sivo-biela granit béžová

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Asti Natura sa prezentuje jednoduchou eleganciou. Nadčasové sivé tóny 
sa postarajú o pokojný a ucelený koncept, pričom zostáva zachovaná jej 
výnimočnosť.
Formát: �� x �� cm
Výška: � cm
Povrch: betónový

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

Asti Natura, starobiela.
starobiela stredne sivá

AirPave Monaro, gris.

MONARO®

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.
Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm

nocturnogris

Umbriano platne, sivo-biela.

PORCELÁNOVÉ PLATNE

Záhradné platne Elegant, dymová žltá melírovaná.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Šikovný pomocník na pokládkuveľkoformátovejdlažbyZDARMA



- schodiskový blok

Asti Colori schodiskový blok sa postará o optickú jednotu 
celkového obrazu. Schody a schodiská sa tak harmonicky 
včlenia do celkového stvárnenia plochy.
Formáty: ��� x �� x �� cm  
Povrch: betónový

�� ,�� €
/ks

��,��  €

RIVAGO plotový systém

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

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, sivá.

BELLAMONTE

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

 Krycia platňa - stĺpik: �� x �� x �-� cm - ��,�� € / ks - �,�� € / ks
Povrch: štruktúrovaný

 Krycia platňa - múr: �� x ��,� x �-� cm - ��,�� € / ks - �,�� € / ks

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

 Krycia platňa pre stĺpik: �� x �� x � cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks
 Krycia platňa pre múr: �� x �� x � cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

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

Povrch: otĺkaný

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

medová melírovaná

sivo-čierna melírovaná oker melírovaná

� ,�� €
/ksod

od �,��  €

� ,�� €
/ksod

od �,��  €

� ,�� €
/ksod

od �,��  €

Povrch: betónový
 strieška: �� x �� x � - �,� cm  - �,�� € / ks - �,�� € / ks
 �� x �� x �� cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

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

sivá

Asti Colori - schodiskový blok, dymová hnedá.
dymová hnedá grafitovo biela

Castello plotový systém, sivo-čierna melírovaná.

Bellamonte múr, medová melírovaná.

Súťaž
Nová záhradaod Semmelrocku.Získajte dlažbuZDARMA!



Pre vytvorenie návrhu je potrebné nám dodať nasledovné podklady:

E-mail: poradenstvo.sk@semmelrock.com

Objavili ste dlažbu, ktorá sa vám páči? Využite našu službu a radi vám vytvoríme 
grafický návrh.

• informácie o farbe fasády, strechy, sokla 

• prípadne zopár fotografií z okolia domu, 
   objektu

   a pod.

• a na záver vašu predstavu realizácie.

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

• pôdorys, náčrt domu, objektu s rozmermi

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

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

Mobilná aplikácia Garden Visions

Gra�cký návrh plochy a technické poradenstvo 

Piesok na škárovanie dlažieb a platní.
Balenie: �� kg / vrece
Farba: prírodná, svetlosivá, antracit

� ,�� €
/ks

�,��  €

FINALIT

Finalit č. ��S - ��,�� € / ��,�� €
Plnič pórov, riedenie až �:�, výdatnosť až ��m² 

Finalit č. � - ��,�� € / ��,�� €
Intenzívny čistiaci prostriedok, riedenie �:��, výdatnosť až ��m². 

S čistiacimi a impregnačnými prípravkami sa budete dlho radovať z krásnej 
dlažby. Koncentrát - balenie �l. Pozrite si našu ponuku prípravkov pre čistenie 
a starostlivosť. 

Odstraňovač vápennatého a cementového povlaku, riedenie �:��, výdatnosť až ��m² 

Finalit č. � - ��,�� € / ��,�� €

Finalit č. �� - ��,�� € / ��,�� €
Prémiová impregnačná ochrana s protišmykovým efektom, bez riedenia, výdatnosť s Finalit ��S až ��m² 

��,�� €
/ks

od ��,��  €

Vytvorte si svoj vlastný návrh záhrady 
či terasy. 
Stiahnite si našu aplikáciu zdarma, 
vyfotografujte vami zvolený priestor, 
označte danú plochu a môžete začať 
s návrhom ešte dnes.

So Semmelrockom 
jednoducho a s radosťou 
položíte veľkoformátovú dlažbu. 
Potrebujete len šikovného 
pomocníka.

Ponúkame vám počas platnosti Jesennej ponuky za 
nákup každých ��� m² celého sortimentu Umbriano, 
Senso Grande, Citytop Grande, Suprema, Bradstone 
Old Town, Bradstone Travero, Bradstone Travero 
Grande, Bradstone Lias a Airpave (formáty �� x �� cm 
a viac) poukážku na bezplatný jednodňový prenájom 
vákuového systému Speedy VS ���/��� v sieti 
požičovní Bestrent.

Viac o Finalite na 
www.semmelrock.sk

od

ŠKÁROVACÍ PIESOK

Poukážka
na bezplatný prenájom 

vákuového systému

SPEEDY  VS ���/���

v hodnote ��,�� eur s DPH v sieti požičovní Bestrent

Poukážku je možné uplatniť v sieti požičovní BESTRENT s.r.o. na Slovensku.

Nárok na �-dňové požičovné = �� hod. vzniká predložením poukážky 

vo vybranej pobočke požičovní BESTRENT s.r.o.  

Na využitie poukážky je potrebné vopred kontaktovať 

spoločnosť BESTRENT s. r. o. na telefónnom čísle 

���� ��� ���. V prípade potreby nás kontaktujte 

na e-mailovej adrese odbyt.sk@semmelrock.com.

Platí do ��. ��. ����.

Ponúkame vám počas platnosti Jesennej ponuky za nákup každých ��� m² celého 

sortimentu Umbriano, Senso Grande, Citytop Grande, Suprema, Bradstone Old 

Town, Bradstone Travero, Bradstone Travero Grande, Bradstone Lias a Airpave 

(formáty �� x �� cm a viac) poukážku na bezplatný jednodňový prenájom 

vákuového systému Speedy VS ���/��� v sieti požičovní Bestrent.


