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

Objavte pestrý svet dlažieb
Dlažby     Platne     Múriky     Plotové systémy     Obrubníky     Schody     Doplnky

JARNÁ
PONUKA

����

UMBRIANO

Pevný základ vašej rodiny



granit béžovásivo-biela

Umbriano, sivo-biela.

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

Vytvorte si ideálny priestor
s produktovou rodinou Umbriano

Umbriano kombi, granit béžová.

Umbriano platne, sivo-biela.

UMBRIANO  kombi

UMBRIANO  platne

Formáty: �� x �� cm

Prirodzená rôznorodosť jednotlivých platní a textúrovaný povrch 
dodávajú každému priestoru unikátny charakter, ktorý môžete ešte 
zvýrazniť výberom vzoru pokládky.

Povrch: textúrovaný
Hrúbka: � cm

Moderný dizajn, ostré hrany a štýlové farebné kombinácie vynikajú 
najmä v prítomnosti modernej architektúry. Prírodný povrch 
s nepravidelnou textúrou a nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku 
podčiarkuje unikátnosť produktu.

 �� x �� cm - � ks, 

Povrch: textúrovaný

 �� x �� cm - �ks

Formáty: �� x �� cm - � ks, 

Hrúbka: � cm

granit béžovásivo-biela

�� ,�� €
/m²

��,��  € ASTI kombi 

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

Vďaka svojim podlhovastým formátom a melírovaným farbám spĺňa 
dlažba Asti požiadavky moderného dizajnu.
Formáty: �� x ��,� cm - � ks, �� x ��,� cm - � ks,  �� x ��,� cm - � ks

Povrch: colorflow

 karamelová melírovaná  sivo-grafitová melírovaná červeno-grafitová melírovaná

EINSTEIN SYSTÉM

RETTANGO  kombi 

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.

Hrúbka: � cm
Povrch: colormix

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

 mušľová melírovaná sivo-grafitová melírovaná  sivo-hnedo-grafitová melírovaná

EINSTEIN SYSTÉM

V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

SENSO GRANDE

Formáty: �� x �� cm, �� x �� cm,  �� x �� cm,  �� x �� cm
program dlažieb Senso Grande sa postará o suverénnu scenériu.

Povrch: betónový, colorflow

Pre všetkých tých, ktorí majú radi veľké priestory. Veľkoformátový

Hrúbka: � cm

 sivo-čierna melír.  sivo-hnedá-grafitová melír. tmavosivá

EINSTEIN SYSTÉM

Senso Grande, tmavosivá.

Asti kombi, sivo-grafitová melírovaná.

Rettango kombi, sivo-grafitová melírovaná.

Rettango kombi, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

IHNEĎ K ODBERU

Pojazdné autami do �,� t 



granit béžovásivo-biela

Umbriano, sivo-biela.

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

Vytvorte si ideálny priestor
s produktovou rodinou Umbriano

Umbriano kombi, granit béžová.

Umbriano platne, sivo-biela.

UMBRIANO  kombi

UMBRIANO  platne

Formáty: �� x �� cm

Prirodzená rôznorodosť jednotlivých platní a textúrovaný povrch 
dodávajú každému priestoru unikátny charakter, ktorý môžete ešte 
zvýrazniť výberom vzoru pokládky.

Povrch: textúrovaný
Hrúbka: � cm

Moderný dizajn, ostré hrany a štýlové farebné kombinácie vynikajú 
najmä v prítomnosti modernej architektúry. Prírodný povrch 
s nepravidelnou textúrou a nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku 
podčiarkuje unikátnosť produktu.

 �� x �� cm - � ks, 

Povrch: textúrovaný

 �� x �� cm - �ks

Formáty: �� x �� cm - � ks, 

Hrúbka: � cm

granit béžovásivo-biela

�� ,�� €
/m²

��,��  € ASTI kombi 

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

Vďaka svojim podlhovastým formátom a melírovaným farbám spĺňa 
dlažba Asti požiadavky moderného dizajnu.
Formáty: �� x ��,� cm - � ks, �� x ��,� cm - � ks,  �� x ��,� cm - � ks

Povrch: colorflow

 karamelová melírovaná  sivo-grafitová melírovaná červeno-grafitová melírovaná

EINSTEIN SYSTÉM

RETTANGO  kombi 

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.

Hrúbka: � cm
Povrch: colormix

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

 mušľová melírovaná sivo-grafitová melírovaná  sivo-hnedo-grafitová melírovaná

EINSTEIN SYSTÉM

V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

SENSO GRANDE

Formáty: �� x �� cm, �� x �� cm,  �� x �� cm,  �� x �� cm
program dlažieb Senso Grande sa postará o suverénnu scenériu.

Povrch: betónový, colorflow

Pre všetkých tých, ktorí majú radi veľké priestory. Veľkoformátový

Hrúbka: � cm

 sivo-čierna melír.  sivo-hnedá-grafitová melír. tmavosivá

EINSTEIN SYSTÉM

Senso Grande, tmavosivá.

Asti kombi, sivo-grafitová melírovaná.

Rettango kombi, sivo-grafitová melírovaná.

Rettango kombi, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.
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V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Suprema kombi, sivo-čierna melírovaná.

SUPREMA  kombi

Hrúbka: � cm
Povrch: štruktúrovaný

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

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

karamelová melírovaná  sivo-čierna melírovaná

Pojazdné autami do �,� t 

EINSTEIN SYSTÉM

Hrúbka: � cm � cm

 bez Einstein systému s Einstein systémom

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

 ��,�� € -  ��,�� € / m  - � �/ m  ��,�� € / m²  ��,�� € / m²

Povrch: colormix

Dlažba Toscana s prírodným vzhľadom nájde svoje uplatnenie 
pri moderných, ako aj tradičných stavbách. 

 sivo-čierna melírovaná  cappuccino melírovaná dymová hnedá melírovaná

Jemné vlnité kontúry zaoblených hrán nechávajú pôsobiť dlažbu tak 
prirodzene a v súlade s okolitým prostredím.

Formát: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - �� ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colormix

kombi

 lávovo-sivá melírovaná

Naturo kombi, granit svetlá.

NATURO  kombi

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

Originálny vzhľad dlažby Naturo nadväzujúci na prírodný kameň sa 
vynikajúco hodí na rozdeľovanie väčších súvislých plôch.

Hrúbka: � cm
Povrch: vymývaný

granit svetlá čierna

Kremičitýpiesok na škárovanie

od � ,�� €
/ks

�� ,�� €
�/m�� ,�� €

�/m

Appia Antica kombi, lávovo-sivá melírovaná.

Toscana kombi, dymová hnedá melírovaná.

Castello plotový systém, sivo-čierna melírovaná.

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

Castello plotový systém svojím otĺkaným povrchom s nepravidelne lámanými 
hranami a zvýraznený melírovanými farbami pripomína staré časy.

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

sivo-čierna melírovaná oker melírovaná hnedá melírovaná

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

Nepravidelné otĺkané hrany a jemné nerovnosti citlivo podčiarkujú 
rafinovaný štýl a neodolateľné čaro dlažby.

Povrch: otĺkaný
Hrúbka: � cm

lávovo-sivá melírovaná grafitová melírovaná

CASTELLO RUSTICO kombi

Obsah balenia:
dlažba ��,� x ��,� cm: ��� ks/Big Bag
dlažba ��,� x ��,� cm: ��� ks/Big Bag
Najmenšie odberové množstvo: 

�� Big Bag (��,�� m )

Castello rustico kombi, grafitová melírovaná.

Castello antico, hnedá melírovaná.

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

oker melírovaná sivo-čierna melírovaná hnedá melírovaná

Ponúkané 
v šikovnom

nevratnom balení

Kombinujte dlažbu a plotový systém
s produktovou rodinou Castello

CASTELLO ANTICO plotový systém

TOSCANA kombi

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

�� ,�� €
/m²

od ��,��  €

od � ,�� €
/ks

od �,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

od�� ,�� €
/m²

od ��,��  €

od�� ,�� €
/m²

od ��,��  €

IHNEĎ K ODBERU

Pojazdné autami do �,� t 

��,��  € ��,��  €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Suprema kombi, sivo-čierna melírovaná.

SUPREMA  kombi

Hrúbka: � cm
Povrch: štruktúrovaný

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

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

karamelová melírovaná  sivo-čierna melírovaná

Pojazdné autami do �,� t 

EINSTEIN SYSTÉM

Hrúbka: � cm � cm

 bez Einstein systému s Einstein systémom

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

 ��,�� € -  ��,�� € / m  - � �/ m  ��,�� € / m²  ��,�� € / m²

Povrch: colormix

Dlažba Toscana s prírodným vzhľadom nájde svoje uplatnenie 
pri moderných, ako aj tradičných stavbách. 

 sivo-čierna melírovaná  cappuccino melírovaná dymová hnedá melírovaná

Jemné vlnité kontúry zaoblených hrán nechávajú pôsobiť dlažbu tak 
prirodzene a v súlade s okolitým prostredím.

Formát: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - �� ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colormix

kombi

 lávovo-sivá melírovaná

Naturo kombi, granit svetlá.

NATURO  kombi

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

Originálny vzhľad dlažby Naturo nadväzujúci na prírodný kameň sa 
vynikajúco hodí na rozdeľovanie väčších súvislých plôch.

Hrúbka: � cm
Povrch: vymývaný

granit svetlá čierna

Kremičitýpiesok na škárovanie

od � ,�� €
/ks

�� ,�� €
�/m�� ,�� €

�/m

Appia Antica kombi, lávovo-sivá melírovaná.

Toscana kombi, dymová hnedá melírovaná.

Castello plotový systém, sivo-čierna melírovaná.

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

Castello plotový systém svojím otĺkaným povrchom s nepravidelne lámanými 
hranami a zvýraznený melírovanými farbami pripomína staré časy.

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

sivo-čierna melírovaná oker melírovaná hnedá melírovaná

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

Nepravidelné otĺkané hrany a jemné nerovnosti citlivo podčiarkujú 
rafinovaný štýl a neodolateľné čaro dlažby.

Povrch: otĺkaný
Hrúbka: � cm

lávovo-sivá melírovaná grafitová melírovaná

CASTELLO RUSTICO kombi

Obsah balenia:
dlažba ��,� x ��,� cm: ��� ks/Big Bag
dlažba ��,� x ��,� cm: ��� ks/Big Bag
Najmenšie odberové množstvo: 

�� Big Bag (��,�� m )

Castello rustico kombi, grafitová melírovaná.

Castello antico, hnedá melírovaná.

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

oker melírovaná sivo-čierna melírovaná hnedá melírovaná

Ponúkané 
v šikovnom

nevratnom balení

Kombinujte dlažbu a plotový systém
s produktovou rodinou Castello

CASTELLO ANTICO plotový systém

TOSCANA kombi

Jarná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. �. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH. Informujte sa aj o ďalších našich 
výrobkoch na www.wienerberger.sk/semmelrock. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
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Formáty: �� x �� cm - �ks; �� x �� cm - � ks; �� x �� cm - � ks;

Hrúbka: � cm

Elegantná dlažba Plato kombi s hladkým povrchom môže byť 
ušľachtilým doplnkom vašich riešení v klasickom aj romantickom štýle. 

Povrch: colorflow

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

škoricová melírovaná grafitová melírovaná

PLATO kombi

kombi

V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Povrch: colorflow

 �� x �� cm - � ks

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

Hrúbka: � cm

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

Plato kombi, grafitová melírovaná.

MONARO®

Jemne trblietavý vzhľad porcelánových platní Monaro rozžiari a dodá 
povrchu atraktívny akcent. Rafinovaná medzihra jemnej reliéfovej 
štruktúry zanechá perfektný optický dojem najmä na väčších plochách.
Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm nocturnogris

Hrúbka: �,� cm
Povrch: prírodný

Formáty: �� x �� cm

Farby Penter tehlovej dlažby vznikajú na základe 
pálenia prírodnej hliny. Moderné alebo tradičné 
dávajú možnosť pre vlastné nápady a želania.

Penter Rot
červená

Penter Dresden
antracitovo-hnedá

Penter Titan
hnedo-antracitová

Penter Schwarzbraun
čierno-hnedá

Plato kombi, škoricová melírovaná.

ZAOSTRITE NA MODERNÝ 
A ELEGANTNÝ ŠTÝL 

AirPave Monaro, gris.

Luxusné
porcelánové platne

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

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

sivo-čierna
melírovaná

dymová hnedá
melírovaná

dymová žltá
melírovaná

medová hnedá
melírovaná

IHNEĎ K ODBERU

Penter
Prírodná pálená hlina

CityTop Grande kombi, medová hnedá melírovaná.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

CityTop kombi, sivá.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

NOVA � kombi, dymová hnedá melírovaná.

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

Hrúbka: � cm
 �� x �� cm - � ks

Decentne farebne melírovaný povrch v prírod-
ných odtieňoch pôsobí veľmi harmonicky 
a prirodzene.

Povrch: colorflow

dymová hnedá 
melírovaná

medová hnedá
melírovaná

hrdzavo-čierna
melírovaná

cappuccino 
melírovaná

kombiCITYTOP  kombi 

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

 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: betónový

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

sivá

EINSTEIN SYSTÉM

Pojazdné autami do �,� t 



Formáty: �� x �� cm - �ks; �� x �� cm - � ks; �� x �� cm - � ks;

Hrúbka: � cm

Elegantná dlažba Plato kombi s hladkým povrchom môže byť 
ušľachtilým doplnkom vašich riešení v klasickom aj romantickom štýle. 

Povrch: colorflow

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

škoricová melírovaná grafitová melírovaná

PLATO kombi

kombi

V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Povrch: colorflow

 �� x �� cm - � ks

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

Hrúbka: � cm

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

Plato kombi, grafitová melírovaná.

MONARO®

Jemne trblietavý vzhľad porcelánových platní Monaro rozžiari a dodá 
povrchu atraktívny akcent. Rafinovaná medzihra jemnej reliéfovej 
štruktúry zanechá perfektný optický dojem najmä na väčších plochách.
Formát: �� x �� cm
Hrúbka: � cm nocturnogris

Hrúbka: �,� cm
Povrch: prírodný

Formáty: �� x �� cm

Farby Penter tehlovej dlažby vznikajú na základe 
pálenia prírodnej hliny. Moderné alebo tradičné 
dávajú možnosť pre vlastné nápady a želania.

Penter Rot
červená

Penter Dresden
antracitovo-hnedá

Penter Titan
hnedo-antracitová

Penter Schwarzbraun
čierno-hnedá

Plato kombi, škoricová melírovaná.

ZAOSTRITE NA MODERNÝ 
A ELEGANTNÝ ŠTÝL 

AirPave Monaro, gris.

Luxusné
porcelánové platne

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

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

sivo-čierna
melírovaná

dymová hnedá
melírovaná

dymová žltá
melírovaná

medová hnedá
melírovaná

IHNEĎ K ODBERU

Penter
Prírodná pálená hlina

CityTop Grande kombi, medová hnedá melírovaná.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

CityTop kombi, sivá.

�� ,�� €
/m²

��,��  €

NOVA � kombi, dymová hnedá melírovaná.

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

Hrúbka: � cm
 �� x �� cm - � ks

Decentne farebne melírovaný povrch v prírod-
ných odtieňoch pôsobí veľmi harmonicky 
a prirodzene.

Povrch: colorflow

dymová hnedá 
melírovaná

medová hnedá
melírovaná

hrdzavo-čierna
melírovaná

cappuccino 
melírovaná

kombiCITYTOP  kombi 

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

 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: betónový

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

sivá

EINSTEIN SYSTÉM

Pojazdné autami do �,� t 



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

CARAT  

Hrúbka: �,� cm
Povrch: jemne pieskovaný

Jemný pieskovaný povrch s harmonickou škálou farieb vybraných 
prírodných žúl a veľké formáty dokážu vytvoriť exkluzívne prostredie.
Formáty: �� x �� cm

strieborná platinová

FINEZZA

Záhradné platne Elegant, ilustračná fotka.

Povrch: colorflow

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

lávovo-sivá melírovaná mušľová melírovaná

Picola platne, riečny štrk - sivá.

PICOLA 

Formáty: � � x �� cm

Vynikajúco sa hodia na vyhotovenie záhradnej plochy alebo 
terasy, rôznych schodov, ako aj k bazénom.

Povrch: vymývaný
Hrúbka: �,� cm

riečny štrk - sivá riečny štrk - hnedá

OBJEDNAJTE SI EŠTE DNES,DOPRAVU MÁTE V CENE!

Jemne vymývané platne Corona Brillant sa ideálne hodia pre prirodzene 
pôsobiace stvárnenia a presviedčajú taktiež po technickej stránke presne 
opracovanými povrchmi, mrazuvzdornosťou ako aj vernosťou farieb.
Formáty: � � x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

obilná žltá dunajská pestrá

LA LINIA

Hrúbka: � cm
Formáty: �� x �� cm

Platne La Linia sa vyznačujú elegantným štýlom a čistými 
pravouhlými líniami. Vďaka jednoduchému prírodnému charakteru 
sú ideálne do okolia minimalistických moderných stavieb.

Povrch: vymývaný

granit svetlá antracit

La Linia platne, granit svetlá.

Corona Brillant platne, obilná žltá.

CARAT  

Formáty: �� x �� cm

Povrch: štruktúrovaný

Vzorovaná štruktúra povrchu zdôrazňuje 
prírodný charakter a travertínový vzhľad.

Hrúbka: �,� cm

VERTINO CARAT  

Štrukturovaný povrch s očarujúcim 
vizuálnym efektom.

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: jemne kartáčovaný

SANTINO CARAT  

Atraktívny vzhľad veľkých moderných formátov 
vďaka jemnému sľudovému akcentu. 

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: jemne kartáčovaný

MONDEGO

krémovo-biela 
melírovaná

strieborno-sivá 
melírovaná

CARATfinezza platne, strieborná.

biela antracit biela zafírová šedá

CARATmondego platne, zafírová šedá.CARATsantino platne, biela.CARATvertino platne, krémovo-biela melírovaná.

Objavte vznešenosť platní
produktovej rodiny Carat

Formátyaj sdrážkami 

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

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

Záhradná platňa,sivá

�� ,�� €
�/m

��,��  €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

CARAT  

Hrúbka: �,� cm
Povrch: jemne pieskovaný

Jemný pieskovaný povrch s harmonickou škálou farieb vybraných 
prírodných žúl a veľké formáty dokážu vytvoriť exkluzívne prostredie.
Formáty: �� x �� cm

strieborná platinová

FINEZZA

Záhradné platne Elegant, ilustračná fotka.

Povrch: colorflow

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

lávovo-sivá melírovaná mušľová melírovaná

Picola platne, riečny štrk - sivá.

PICOLA 

Formáty: � � x �� cm

Vynikajúco sa hodia na vyhotovenie záhradnej plochy alebo 
terasy, rôznych schodov, ako aj k bazénom.

Povrch: vymývaný
Hrúbka: �,� cm

riečny štrk - sivá riečny štrk - hnedá

OBJEDNAJTE SI EŠTE DNES,DOPRAVU MÁTE V CENE!

Jemne vymývané platne Corona Brillant sa ideálne hodia pre prirodzene 
pôsobiace stvárnenia a presviedčajú taktiež po technickej stránke presne 
opracovanými povrchmi, mrazuvzdornosťou ako aj vernosťou farieb.
Formáty: � � x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: vymývaný

obilná žltá dunajská pestrá

LA LINIA

Hrúbka: � cm
Formáty: �� x �� cm

Platne La Linia sa vyznačujú elegantným štýlom a čistými 
pravouhlými líniami. Vďaka jednoduchému prírodnému charakteru 
sú ideálne do okolia minimalistických moderných stavieb.

Povrch: vymývaný

granit svetlá antracit

La Linia platne, granit svetlá.

Corona Brillant platne, obilná žltá.

CARAT  

Formáty: �� x �� cm

Povrch: štruktúrovaný

Vzorovaná štruktúra povrchu zdôrazňuje 
prírodný charakter a travertínový vzhľad.

Hrúbka: �,� cm

VERTINO CARAT  

Štrukturovaný povrch s očarujúcim 
vizuálnym efektom.

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: jemne kartáčovaný

SANTINO CARAT  

Atraktívny vzhľad veľkých moderných formátov 
vďaka jemnému sľudovému akcentu. 

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: jemne kartáčovaný

MONDEGO

krémovo-biela 
melírovaná

strieborno-sivá 
melírovaná

CARATfinezza platne, strieborná.

biela antracit biela zafírová šedá

CARATmondego platne, zafírová šedá.CARATsantino platne, biela.CARATvertino platne, krémovo-biela melírovaná.

Objavte vznešenosť platní
produktovej rodiny Carat

Formátyaj sdrážkami 

Jarná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. �. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH. Informujte sa aj o ďalších našich 
výrobkoch na www.wienerberger.sk/semmelrock. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
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�� ,�� €
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�� ,�� €
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�� ,�� €
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Záhradná platňa,sivá

�� ,�� €
�/m

��,��  €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Platne neobvyklého pozdĺžneho formátu s prírodným, nepravidelne 
štruktúrovaným povrchom dodajú vášmu domovu zvláštnu atmosféru

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

Povrch: štruktúrovaný

a záhrade nezameniteľný charakter.

béžová melírovaná

Bradstone Travero múr, béžová melírovaná.

alebo oplotenie pozemku. To všetko v optike klasického 
travertínu.

Travero múr ponúka široké spektrum možností použitia, 
či už ako prekážka na zabránenie výhľadu, lemovací múr 

BRADSTONE TRAVERO - múr

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

Povrch: štruktúrovaný

 Prvok pre stĺp: �� x �� x �� cm - ��,�� € / ks - ��,�� € / ks

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

 Krycí prvok múr: �� x �� x �� cm - ��,�� € /ks - ��,�� € / ks

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

béžová melírovaná

Bradstone Travero platne, béžová melírovaná.

Bradstone Travero platne, béžová melírovaná.

BRADSTONE TRAVERO - schod BRADSTONE TRAVERO - bazénový lem BRADSTONE TRAVERO - obrubník

Formáty: �� x �� cm - schod

Hrúbka: �� cm
Povrch: štruktúrovaný

 �� x �� cm - rohový schod  �� x �� cm - rohový prvok

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x �� cm - základný prvok, 

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

Povrch: štruktúrovaný

� ,�� €
/ks� ,�� €

/ks�� ,�� €
/ks�� ,�� €

/ks � ,�� €
/ks

BRADSTONE OLD TOWN - bazénový lem

Povrch: štruktúrovaný

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

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

BRADSTONE OLD TOWN - obrubník

Povrch: štruktúrovaný

 slonovinová melírovaná

Formát:  �� x �� cm
Hrúbka: � cm

Farba: pieskovcová, 

BRADSTONE OLD TOWN

Hrúbka: �,� - �,� cm

Formáty: základný balík �,�� m² obsahuje

Povrch: štruktúrovaný

Atmosféra a vyžarovanie. Štruktúra prirodzene zvetraného povrchu 
s nepravidelne lámanými hranami a teplé farebné odtiene podporujú 
tento prirodzený charakter. 

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

slonovinová 
melírovaná

pieskovcová medeno-gaštanová pieskovcovo-sivá

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

Spoznajte obľúbenú produktovú 
rodinu Bradstone Old Town
Vytvorte si jednotný južanský štýl

Bradstone Old Town platne, pieskovcovo-sivá.

BRADSTONE OLD TOWN - schod

Formát:  �� x �� cm

Povrch: štruktúrovaný
Farba: pieskovcová, 

Hrúbka: �� cm

 slonovinová melírovaná

slonovinová melír.pieskovcová

RUSTIKÁLNY ŠTÝL 
A ŠTRUKTUROVANÝ POVRCH 

� ,�� €
/ks �� ,�� €

/ks

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

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

od � ,�� €
/ks

od �,��  €

��,��  € ��,��  € ��,��  € ��,��  € ��,��  € ��,��  € �,��  €

Nášlapná platňa,pieskovcová

� ,�� €
/ks

��,��  €

� ,�� €
/ks

�,��  €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Platne neobvyklého pozdĺžneho formátu s prírodným, nepravidelne 
štruktúrovaným povrchom dodajú vášmu domovu zvláštnu atmosféru

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

Povrch: štruktúrovaný

a záhrade nezameniteľný charakter.

béžová melírovaná

Bradstone Travero múr, béžová melírovaná.

alebo oplotenie pozemku. To všetko v optike klasického 
travertínu.

Travero múr ponúka široké spektrum možností použitia, 
či už ako prekážka na zabránenie výhľadu, lemovací múr 

BRADSTONE TRAVERO - múr

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

Povrch: štruktúrovaný

 Prvok pre stĺp: �� x �� x �� cm - ��,�� € / ks - ��,�� € / ks

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

 Krycí prvok múr: �� x �� x �� cm - ��,�� € /ks - ��,�� € / ks

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

béžová melírovaná

Bradstone Travero platne, béžová melírovaná.

Bradstone Travero platne, béžová melírovaná.

BRADSTONE TRAVERO - schod BRADSTONE TRAVERO - bazénový lem BRADSTONE TRAVERO - obrubník

Formáty: �� x �� cm - schod

Hrúbka: �� cm
Povrch: štruktúrovaný

 �� x �� cm - rohový schod  �� x �� cm - rohový prvok

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x �� cm - základný prvok, 

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

Povrch: štruktúrovaný

� ,�� €
/ks� ,�� €

/ks�� ,�� €
/ks�� ,�� €

/ks � ,�� €
/ks

BRADSTONE OLD TOWN - bazénový lem

Povrch: štruktúrovaný

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

Farba: pieskovcová, slonovinová melírovaná

BRADSTONE OLD TOWN - obrubník

Povrch: štruktúrovaný

 slonovinová melírovaná

Formát:  �� x �� cm
Hrúbka: � cm

Farba: pieskovcová, 

BRADSTONE OLD TOWN

Hrúbka: �,� - �,� cm

Formáty: základný balík �,�� m² obsahuje

Povrch: štruktúrovaný

Atmosféra a vyžarovanie. Štruktúra prirodzene zvetraného povrchu 
s nepravidelne lámanými hranami a teplé farebné odtiene podporujú 
tento prirodzený charakter. 

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

slonovinová 
melírovaná

pieskovcová medeno-gaštanová pieskovcovo-sivá

Bradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

Spoznajte obľúbenú produktovú 
rodinu Bradstone Old Town
Vytvorte si jednotný južanský štýl

Bradstone Old Town platne, pieskovcovo-sivá.

BRADSTONE OLD TOWN - schod

Formát:  �� x �� cm

Povrch: štruktúrovaný
Farba: pieskovcová, 

Hrúbka: �� cm

 slonovinová melírovaná

slonovinová melír.pieskovcová

RUSTIKÁLNY ŠTÝL 
A ŠTRUKTUROVANÝ POVRCH 

� ,�� €
/ks �� ,�� €

/ks

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

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

od � ,�� €
/ks

od �,��  €

��,��  € ��,��  € ��,��  € ��,��  € ��,��  € ��,��  € �,��  €

Nášlapná platňa,pieskovcová

� ,�� €
/ks

��,��  €

� ,�� €
/ks

�,��  €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Neutrálny vzhľad
sa hodí ku každej
architektúre

Povrch: colormix

Formáty:  

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

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

Strieška �� x �� x �-�,� cm - �,�� €  - �,�� € / ks
�� x �� x �� cm - �,�� € - �,�� € / ks

dymová sivá dymová hnedá

Rivago plotový systém, dymová sivá.

Rivago plotový systém, dymová hnedá.

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK - múr

 Plný blok klinovitý - ��,� x ��,� x �� cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

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

Bradstone Mountain Block vyzerá skutočne ako z prírodného kameňa a umož-
ňuje postaviť rovné a okrúhle múry a spájať bloky nasucho alebo lepením.
Formáty: R ohový prvok - ��,� x ��,� x �� cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

 Štiepateľný blok - ��,� x ��,� x �� cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

sivá
melírovaná

bielo-sivá
melírovaná

LUSSO TIVOLI

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

Nenápadná elegancia dotvárajúca plochu, z ktorej nebudete vedieť 
odtrhnúť zrak.

krémovo-biela
melírovaná

strieborno-sivá
melírovaná

Lusso Tivoli,  krémovo-biela melírovaná.

Bradstone Mountain Block, pieskovcová.

pieskovcová

BRADSTONE STUDŇA

Povrch: štruktúrovaný

Rozmer: ⌀ cca ��� cm, výška �� cm

 �� ks Mountain Block krycia platňa klinovitá
Balenie: �� ks Mountain Block plný blok klinovitý 

Bradstone studňa, pieskovcová.

BRADSTONE KOHÚTIK

Hrúbka: � ks Travero múr prvok pre stĺp 

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x �� cm, výška �� cm 

 � ks Travero krycia platňa pre stĺp

béžová
melírovaná

strieborno-sivá
melírovaná

Bradstone kohútik, béžová melírovaná.

sivá
melírovaná

bielo-sivá
melírovaná

pieskovcová

AJ VÁŠ DOMOV SI ZASLÚŽI 
VÝNIMOČNÉ PRODUKTY

DO VYPREDANIA
ZÁSOB

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

�� ,�� €
/m²

��,��  €

od � ,�� €
/ks

od �,��  €

��� ,�� €
/ks

���,��  €

��� ,�� €
/ks

���,��  €
od � ,�� €

/ks

od �,�� €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

Neutrálny vzhľad
sa hodí ku každej
architektúre

Povrch: colormix

Formáty:  

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

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

Strieška �� x �� x �-�,� cm - �,�� €  - �,�� € / ks
�� x �� x �� cm - �,�� € - �,�� € / ks

dymová sivá dymová hnedá

Rivago plotový systém, dymová sivá.

Rivago plotový systém, dymová hnedá.

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK - múr

 Plný blok klinovitý - ��,� x ��,� x �� cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

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

Bradstone Mountain Block vyzerá skutočne ako z prírodného kameňa a umož-
ňuje postaviť rovné a okrúhle múry a spájať bloky nasucho alebo lepením.
Formáty: R ohový prvok - ��,� x ��,� x �� cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

 Štiepateľný blok - ��,� x ��,� x �� cm - �,�� € / ks - �,�� € / ks

sivá
melírovaná

bielo-sivá
melírovaná

LUSSO TIVOLI

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

Nenápadná elegancia dotvárajúca plochu, z ktorej nebudete vedieť 
odtrhnúť zrak.

krémovo-biela
melírovaná

strieborno-sivá
melírovaná

Lusso Tivoli,  krémovo-biela melírovaná.

Bradstone Mountain Block, pieskovcová.

pieskovcová

BRADSTONE STUDŇA

Povrch: štruktúrovaný

Rozmer: ⌀ cca ��� cm, výška �� cm

 �� ks Mountain Block krycia platňa klinovitá
Balenie: �� ks Mountain Block plný blok klinovitý 

Bradstone studňa, pieskovcová.

BRADSTONE KOHÚTIK

Hrúbka: � ks Travero múr prvok pre stĺp 

Povrch: štruktúrovaný

Formáty: �� x �� cm, výška �� cm 

 � ks Travero krycia platňa pre stĺp

béžová
melírovaná

strieborno-sivá
melírovaná

Bradstone kohútik, béžová melírovaná.

sivá
melírovaná

bielo-sivá
melírovaná

pieskovcová

AJ VÁŠ DOMOV SI ZASLÚŽI 
VÝNIMOČNÉ PRODUKTY

DO VYPREDANIA
ZÁSOB

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

�� ,�� €
/m²

��,��  €

od � ,�� €
/ks

od �,��  €

��� ,�� €
/ks

���,��  €

��� ,�� €
/ks

���,��  €
od � ,�� €

/ks

od �,�� €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

ASTI EKO, sivá.

EKOdrain 

kanálikom zabezpečí jej optimálne odvodnenie.
Formáty: �� x �� cm

Ekologická dlažba EKOdrain tvorí súvislo vyzerajúcu spevnenú 
plochu, a pritom vďaka �� mm škáre a � odvodňovacím

Hrúbka: � cm
Povrch: betónový

 sivá

EINSTEIN SYSTÉM

Hrúbka: � cm
Formát: �� x �� cm

Povrch: betónový 

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

 sivá

 čierna

EKOdrain, sivá.

Steinfix - neviditeľný obrubník.

Elegantný a šikovný plastový obrubník umožňuje efektívne a trvalé 
rozdelenie plôch v záhrade. Je pevný a pripravený k okamžitému

Formát: dĺžka � m
Farba: strieborná

použitiu. Slúži na tvarovanie okrajov dlažby a platní a povrchov rôzneho 
typu, ako sú trávniky, štrk, piesok, kôra. 

STEINFIX - neviditeľný obrubník

na iev  oor ka rv at j oé vn  t dn laa žg bel yE

�,� x �,� x ��� cm                  �,� x �,�(��) x ��� cm

�� ,�� €
/ks �� ,�� €

/ks

Formáty: ��� x �� x �� cm (sivo-grafitová, sivo-hnedo-grafitová, sivá) 
 ��� x �� x �� cm (granit svetlá)
Povrch: betónový, pieskovaný

S naším schodiskovým blokom vytvoríte unikátne variácie 
od jednoduchých po farebne zaujímavé.

SCHODISKOVÝ BLOK

sivo-grafitová
��,�� € / ks 
��,�� € / ks

sivo-hnedo-grafitová
��,�� € / ks 
��,�� € / ks

sivá
��,�� € /ks 
��,�� € / ks

®RETTANGO  kombi EKO

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

Dlažbu ponúkame v dvoch decentných melírovaných farbách 
a vytvára až �,� cm škáry na odtok zrážkovej vody, ktoré môžete 
ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

sivo-grafitová melírovaná

Rettango kombi EKO, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Stormbox – vsakovací systém.

STORMBOX - vsakovací systém

STORMBOX balík
pre prvých ���m² spevnenej plochy a strechy  
Skladá sa:           
Stormbox II základný stavebnicový box ���� x ��� x ��� - � ks;    
Stormbox II podkladová doska - � ks;                                   
Stormbox II bočný panel - �� ks; 
Stormbox II bočný panel s prípojkou - � ks;                  
Geotextília ���g/m² - ��,�� m²; 

 modrá  zelená

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

od�� ,�� €
/ks

od ��,�� €

od�� ,�� €
/ks

�� ,�� €
/m²

od ��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

�� ,�� €
/m²

��,��  €

��� ,�� €
/��� m²

���,��  €

Schodiskový blok, sivo-grafitová.

Dekoračný štrk.

DEKORAČNÝ ŠTRK

Balenie: �� kg / vrece

Dekoračný štrk s frakciou kameniva ��-�� mm je dostupný v bielej 
a sivej farbe. Je zdraviu nezávadný a vhodný na dotvorenie priestorov 
záhrady či ako doplnok k našim dlažbám a platniam. Dekoračný štrk 
sa čoraz viac teší obľube vďaka svojej bezúdržbovosti a má široké 
využitie pre skrášlenie okolia vášho domu.

Frakcia: ��-�� mm

biela sivá

�� ,�� €
/vrece

SVAHOVÁ TVÁRNICA

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.
Formáty: ø �� / �� cm  
Povrch: betónový

OBJEDNAJTE SI EŠTE DNES,DOPRAVU MÁTE V CENE!

sivá - �,�� € /ks - �,�� € / ks  červená - �,�� € / ks - �,�� € / ks

od � ,�� €
/ks

od �,��  €

Svahová tvárnica, červená.

granit svetlá
��,�� € /ks 
��,�� € / ks

V ponuke aj 

STEINFIX
klince

k obrubníku

bez sieťky

Vhodné pre cyklotrasy a parkovacie miesta

�� ,�� €
�/m

��,��  €

�� ,�� €
�/m

��,��  €



V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým ��t nákladným 
vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách 

sa informujte vo vašich stavebninách.

ASTI EKO, sivá.

EKOdrain 

kanálikom zabezpečí jej optimálne odvodnenie.
Formáty: �� x �� cm

Ekologická dlažba EKOdrain tvorí súvislo vyzerajúcu spevnenú 
plochu, a pritom vďaka �� mm škáre a � odvodňovacím

Hrúbka: � cm
Povrch: betónový

 sivá

EINSTEIN SYSTÉM

Hrúbka: � cm
Formát: �� x �� cm

Povrch: betónový 

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

 sivá

 čierna

EKOdrain, sivá.

Steinfix - neviditeľný obrubník.

Elegantný a šikovný plastový obrubník umožňuje efektívne a trvalé 
rozdelenie plôch v záhrade. Je pevný a pripravený k okamžitému

Formát: dĺžka � m
Farba: strieborná

použitiu. Slúži na tvarovanie okrajov dlažby a platní a povrchov rôzneho 
typu, ako sú trávniky, štrk, piesok, kôra. 

STEINFIX - neviditeľný obrubník

na iev  oor ka rv at j oé vn  t dn laa žg bel yE

�,� x �,� x ��� cm                  �,� x �,�(��) x ��� cm

�� ,�� €
/ks �� ,�� €

/ks

Formáty: ��� x �� x �� cm (sivo-grafitová, sivo-hnedo-grafitová, sivá) 
 ��� x �� x �� cm (granit svetlá)
Povrch: betónový, pieskovaný

S naším schodiskovým blokom vytvoríte unikátne variácie 
od jednoduchých po farebne zaujímavé.

SCHODISKOVÝ BLOK

sivo-grafitová
��,�� € / ks 
��,�� € / ks

sivo-hnedo-grafitová
��,�� € / ks 
��,�� € / ks

sivá
��,�� € /ks 
��,�� € / ks

®RETTANGO  kombi EKO

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

Dlažbu ponúkame v dvoch decentných melírovaných farbách 
a vytvára až �,� cm škáry na odtok zrážkovej vody, ktoré môžete 
ozdobiť škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

sivo-grafitová melírovaná

Rettango kombi EKO, sivo-hnedo-grafitová melírovaná.

sivo-hnedo-grafitová melírovaná

Stormbox – vsakovací systém.

STORMBOX - vsakovací systém

STORMBOX balík
pre prvých ���m² spevnenej plochy a strechy  
Skladá sa:           
Stormbox II základný stavebnicový box ���� x ��� x ��� - � ks;    
Stormbox II podkladová doska - � ks;                                   
Stormbox II bočný panel - �� ks; 
Stormbox II bočný panel s prípojkou - � ks;                  
Geotextília ���g/m² - ��,�� m²; 

 modrá  zelená

Jarná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku v termíne 
od ��. �. ���� do ��. �. ����. Uvedené odporúčané ceny sú v EUR s DPH. Informujte sa aj o ďalších našich 
výrobkoch na www.wienerberger.sk/semmelrock. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
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��� ,�� €
/��� m²

���,��  €

Schodiskový blok, sivo-grafitová.

Dekoračný štrk.

DEKORAČNÝ ŠTRK

Balenie: �� kg / vrece

Dekoračný štrk s frakciou kameniva ��-�� mm je dostupný v bielej 
a sivej farbe. Je zdraviu nezávadný a vhodný na dotvorenie priestorov 
záhrady či ako doplnok k našim dlažbám a platniam. Dekoračný štrk 
sa čoraz viac teší obľube vďaka svojej bezúdržbovosti a má široké 
využitie pre skrášlenie okolia vášho domu.

Frakcia: ��-�� mm

biela sivá

�� ,�� €
/vrece

SVAHOVÁ TVÁRNICA

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.
Formáty: ø �� / �� cm  
Povrch: betónový

OBJEDNAJTE SI EŠTE DNES,DOPRAVU MÁTE V CENE!

sivá - �,�� € /ks - �,�� € / ks  červená - �,�� € / ks - �,�� € / ks

od � ,�� €
/ks

od �,��  €

Svahová tvárnica, červená.

granit svetlá
��,�� € /ks 
��,�� € / ks

V ponuke aj 

STEINFIX
klince

k obrubníku

bez sieťky

Vhodné pre cyklotrasy a parkovacie miesta

�� ,�� €
�/m

��,��  €

�� ,�� €
�/m

��,��  €



Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta ����, ��� �� Sereď

Semmelrock člen skupiny Wienerberger
www.wienerberger.sk/semmelrock

Objavili ste dlažbu, ktorá sa vám páči a nie ste si istí, či je vhodná pre 
váš projekt? S našou službou grafického návrhu plochy zdarma 
prenesieme váš sen na papier. Pri vytvorení návrhu vychádzame z va-
šich prianí, čo je pre nás veľmi dôležité. Súčasťou grafického návrhu je 
aj špecifikácia našich výrobkov a výpočet množstva potrebný k rea-
lizácii.

V prípade záujmu o službu grafického návrhu plochy vyplňte príslušný 
formulár dostupný na www.wienerberger.sk/semmelrock.

Prostredníctvom formulára je možné odoslať aj požadované podklady.

Mobilná 

aplikácia 

GardenVisions
Vyberte si dlažbu
podľa svojich predstáv

�. ROČNÍK SÚŤAŽE

NOVÁ ZÁHRADA 
od Semmelrocku
Kúpte dlažbu, zrealizujte pokládku, 
pošlite foto do ��. ��. ���� a vyhrajte

�× ���€

Gra�cký návrh plochy

Ilustračné foto.
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