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

Dlažba pre váš domov
Dlažby     Platne     Múriky     Plotové systémy     Obrubníky     Schody     Doplnky

Moderný a dokonalý dizajn
—
Harmonická škála farieb
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®CARAT VERTINO  

Jej veľký formát v dvoch atraktívnych farbách ponúka ideálnu voľbu pre 
moderné aj klasické vonkajšie riešenia.

Elegantná a vznešená platňa pre nadčasový dizajn. Vzorovaná štruktúra 
povrchu zdôrazňuje prírodný charakter a travertínový vzhľad v každom 
svetle prináša eleganciu vonkajších priestorov. 

krémovo-biela 
melírovaná

strieborno-sivá 
melírovaná

Art.č. ���������

Art.č. ���������

�� × �� × �,� cm

štruktúrovaný

Letná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku v termíne od �. �. ���� do ��. �. ���� 
alebo do vypredania zásob. 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.

®CARAT FINEZZA

Decentný, uhladený a prirodzený. CARAT finezza prináša charakter vysokej 
kvality, či už na terasu alebo akúkoľvek inú plochu vo vašom exteriéri. 

Jemný pieskovaný povrch s harmonickou škálou farieb vybraných 
prírodných žúl a veľké formáty dokážu vytvoriť exkluzívne prostredie.

platinová

strieborná

Art.č. ���������

Art.č. ���������

�� × �� × �,� cm

pieskovaný

Jednoduchá voľba 
pre elegantné terasy

,�� €��
��,�� €

�/m,�� €��
��,�� €

�/m

SEMMELROCK 
®Protect  Plus

POVRCHOVÁ OCHRANA
SEMMELROCK 

®Protect  Plus

POVRCHOVÁ OCHRANA

®CARAT MONDEGO  
Vďaka svojej reliéfnej povrchovej štruktúre 
a jemnému sľudovému akcentu sú tieto 
moderné platne perfektným riešením pre 
všetkých individualistov. Veľký formát a jemné 
farebné odtiene sa hodia ku každej modernej 
architektúre. 

biela s drážkami

zafírová šedá 
s drážkami

Art.č. ���������

Art.č. ���������

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 SANTINO

Jemná povrchová štruktúra a elegantný vzhľad. Platne CARATsantino sú 
perfektným základom pre krásny exteriérový dizajn. Štruktúrovaný povrch 
zdôrazňuje prirodzený vzhľad pri akomkoľvek osvetlení a je veľmi príjemný 
na dotyk pri chôdzi naboso. Pomocou veľkého formátu �� × �� cm vytvoríte 
uhladený povrch s niekoľkými spojovacími škárami.

biela

antracit

Art.č. ���������

Art.č. ���������

�� × �� × �,� cm

kartáčovaný

biela

zafírová šedá

Art.č. ���������

Art.č. ���������

Veľkoformátové platne 
pre modernú architektúru

,�� €��
��,�� €

�/m,�� €��
��,�� €

�/m

�� × �� × �,� cm

kartáčovaný
SEMMELROCK 

®Protect  Plus

POVRCHOVÁ OCHRANA
SEMMELROCK 

®Protect  Plus

POVRCHOVÁ OCHRANA
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Terasa i bazén 
v jednotnom štýle

,�� €��
��,�� €

�/m
BRADSTONE OLD TOWN

Atmosféra a vyžarovanie. Systémové riešenie Bradstone Old Town prináša 
južanské slnko do vášho domova. Profilovanie, nepravidelné hrany a teplé 
farebné odtiene podporujú tento prirodzený charakter.

medeno-
gaštanová

pieskovcovo-
siváArt.č. ��������� Art.č. ���������

pieskovcová
slonovinová 
melírovanáArt.č. �������� Art.č. ��������

�Základný balík: �,�� m
��×��×�,�-�,� cm: � ks; ��×��×�,�-�,� cm> � ks;
��×��×�,�-�,� cm: � ks; ��×��×�,�-�,� cm: � ks;
��×��×�,�-�,� cm: �� ks; ��×��×�,�-�,� cm: � ks

štruktúrovaný

Základný prvok - �� × �� × �,�-�,� cm
Rohový prvok - �� × �� × �,�-�,� cm

štruktúrovaný

,�� €�
��,�� €

/ks

BAZÉNOVÝ LEM
�� × �� × �� cm

štruktúrovaný

SCHOD

,�� €��
��,�� €

/ks

�� × �� × �,� cm

štruktúrovaný

NÁŠĽAPNÁ PLATŇA

,�� €��
��,�� €

/ks

�� × �� × � cm

štruktúrovaný

,�� €�
�,�� €

/ks

OBRUBNÍK

V ponuke aj
hrúbka � cm,
pojazdné 
do �,� t.

pieskovcová, slonovinová melírovaná
pieskovcová, 
slonovinová melírovaná pieskovcová pieskovcová, 

slonovinová melírovaná

Letná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku v termíne od �. �. ���� do ��. �. ���� 
alebo do vypredania zásob. 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.

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.

Nezameniteľný charakter 
prírodného travertínu

BRADSTONE TRAVERO
Bradstone Travero platne nadchnú svojím dizajnom a ulahodia každému, 
kto hľadá niečo neobyčajné. Platne neobvyklého pozdĺžneho formátu 
s prírodným, nepravidelne štruktúrovaným povrchom dodajú vášmu 
domovu zvláštnu atmosféru a záhrade nezameniteľný charakter.

,�� €��
��,�� €

�/m

Art.č. ��������

Art.č. ��������

Art.č. ��������

Art.č. ��������

�� × �� × �,�-�,� cm
�� × �� × �,�-�,� cm
�� × �� × �,�-�,� cm
�� × �� × �,�-�,� cm

štruktúrovaný

béžová melírovaná

,�� €�
��,�� €

/ks ,�� €��
��,�� €

/ks ,�� €�
�,�� €

/ks

Základný prvok - �� × �� × �,�-�,� cm
Rohový prvok - �� × �� × �,�-�,� cm
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BAZÉNOVÝ LEM
Schod - �� × �� × �� cm
Rohový schod - �� × �� × �� cm

štruktúrovaný

SCHOD
�� × �� × � cm

štruktúrovaný

OBRUBNÍK
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��,�� €
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Štýlová dlažba, 
ktorá inšpiruje

CASTELLO RUSTICO kombi PLATO kombi
Šarmantný dlažbový kameň s textúrou napodobňujúcou starožitné povrchy, 
vďaka čomu vytvára majestátny dojem a podmanivý štýl pripomínajúci staré 
časy. Nepravidelne otĺkané hrany a jemné nerovnosti citlivo podčiarkujú 
rafinovaný šik a čaro tejto kombinovanej formy dlažby. 

Elegantná dlažba Plato kombi s hladkým povrchom môže byť ušľachtilým 
doplnkom vašich riešení v klasickom aj romantickom štýle. Rôzne formáty 
dostupné v rámci kombinovanej formy umožňujú flexibilné využitie 
a vytváranie jednoduchých priestorových návrhov.

,�� €��
��,�� €

�/m ,�� €��
��,�� €

�/m

grafitová 
melírovaná

lávovo-sivá 
melírovaná

Art.č. ��������

Art.č. ��������

��,� × ��,� × � cm - ��� ks/BigBag
��,� × ��,� × � cm - ��� ks/BigBag

�Najmenšie odberové množstvo: � BigBag (��,�� m )

otĺkaný

škoricová 
melírovaná Art.č. ��������

grafitová 
melírovaná Art.č. ��������

�� × �� × � cm: � ks, �� × �� × � cm: � ks
�� × �� × � cm: � ks, ��,� × �� × � cm: � ks
�� × �� × � cm: � ks, �� × �� × � cm: � ks
�� × �� × � cm: � ks, �� × �� × � cm: � ks

colorflow

Letná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku v termíne od �. �. ���� do ��. �. ���� 
alebo do vypredania zásob. 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.

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.

Osobitá dlažba pre 
nápaditý exteriér

,�� €��
��,�� €

�/m,�� €��
��,�� €

�/m

®UMBRIANO  kombi LUSSO TIVOLI
Nenápadná elegancia dotvárajúca plochu, z ktorej nebudete vedieť odtrhnúť 
zrak. V dvoch harmonických farebných odtieňoch vyrábané platne Lusso 
Tivoli sa svojou povrchovou štruktúrou podobajú tradičnému travertínu. 
Svojou jasnou formou a jemne uhľadeným výzorom spájajú štýl minulosti 
s modernou estetikou.

Moderný dizajn, ostré hrany a štýlové farebné kombinácie vynikajú najmä 
v prítomnosti modernej architektúry. Unikátny textúrovaný povrch v spojení 
s variabilitou pokládky troch rozmerov dlažby Umbriano kombi vytvárajú 
priestor na individuálne a jedinečné stvárnenie plochy.

krémovo-biela melírovaná

strieborno-sivá melírovaná

�� × �� × �,� cm
�� × �� × �,� cm
�� × �� × �,� cm

štruktúrovaný

sivo-biela

granit béžová

Art.č. ���������

Art.č. ���������

�� × �� × � cm: �ks
�� × �� × � cm: �ks
�� × �� × � cm: �ks

textúrovaný
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Osobitá dlažba pre 
nápaditý exteriér

,�� €��
��,�� €

�/m,�� €��
��,�� €

�/m

®UMBRIANO  kombi LUSSO TIVOLI
Nenápadná elegancia dotvárajúca plochu, z ktorej nebudete vedieť odtrhnúť 
zrak. V dvoch harmonických farebných odtieňoch vyrábané platne Lusso 
Tivoli sa svojou povrchovou štruktúrou podobajú tradičnému travertínu. 
Svojou jasnou formou a jemne uhľadeným výzorom spájajú štýl minulosti 
s modernou estetikou.

Moderný dizajn, ostré hrany a štýlové farebné kombinácie vynikajú najmä 
v prítomnosti modernej architektúry. Unikátny textúrovaný povrch v spojení 
s variabilitou pokládky troch rozmerov dlažby Umbriano kombi vytvárajú 
priestor na individuálne a jedinečné stvárnenie plochy.

krémovo-biela melírovaná

strieborno-sivá melírovaná

�� × �� × �,� cm
�� × �� × �,� cm
�� × �� × �,� cm

štruktúrovaný

sivo-biela

granit béžová

Art.č. ���������

Art.č. ���������

�� × �� × � cm: �ks
�� × �� × � cm: �ks
�� × �� × � cm: �ks

textúrovaný



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

Semmelrock člen skupiny Wienerberger
www.wienerberger.sk/semmelrock

V tomto termíne nebude možné kontaktovať odbytové oddelenie 
telefonicky alebo mailom. Všetky potvrdené dostupnosti ašich v
objednávok zostávajú bez zmeny. Objednávky s potvrdením o dostup-
nosti produktov v uvedenom termíne budú expedované po �. �. ����.

Ako fungujeme v lete? Výroba v Seredi beží bez prerušenia �� hodín, 
� dní v týždni.     V termíne  (vrátane) bude od ��. �. ���� do �. �. ����
zastavená kompletná expedícia tovaru (vrátane vlastných odberov) 
abude zastavený príjem objednávok.   Dôvodom je čerpanie hromadnej 
dovolenky na oddelení odbytu, expedície a skladu. 

Využite dopravu 
po celom Slovensku

�. ROČNÍK SÚŤAŽE

NOVÁ ZÁHRADA 
od Semmelrocku
Kúpte dlažbu, zrealizujte pokládku, 
zaregistrujte svoju realizáciu do ��. ��. ���� 
na  a vyhrajtewww.zahradasemmelrock.sk

�× ���€

Obmedzenie služieb počas leta

Ďalšie možnosti prepravy si pozrite na našej stránke 
alebo naskenujte QR kód, prípadne sa informujte 
vo vašich stavebninách.

V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne 
vyťaženým �� t nákladným vozidlom kdekoľvek na Slo-
vensku bez vykládky tovaru.

KOŠICE

ŽILINA

SEREĎ

BANSKÁ
BYSTRICA

DOVOLENKA
ODBYT | EXPEDÍCIA | SKLAD
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