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

LAST MINUTE dlažba
Dlažby     Platne     Múriky     Plotové systémy     Obrubníky     Schody     Doplnky

Využite jeseň na realizáciu 
vašej novej záhrady

JESENNÁ
PONUKA



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 . Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť!www.semmelrock.sk

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

CITYTOP SMART

Citytop Smart sivá.

hnedá mix

Citytop Smart, dlažba s hrúbkou � cm a nášľapnou vrstvou 
z kremičitého piesku, nájde uplatnenie na cestičkách, záhradných 
chodníčkoch a plochách okolo domu. Pôsobí klasickým a elegant-
ným dojmom. Poteší vás jednoduchá manipulácia a ľahká 
pokládka, či kombinovateľnosť aj s inými výrobkami 
produktovej rady Citytop.

RIVAGO plotový systém

sivá hnedá

Formáty: 
Stĺpový prvok: 
�� x �� x �� cm - sivá �,�� €/ks, hnedá �,�� €/ks
�� x �� x �� cm - sivá �,�� €/ks, hnedá �,�� €/ks
Polovičný prvok: 
�� x �� x �� cm - sivá �,�� €/ks, hnedá �,�� €/ks
Strieška: 
�� x �� x � - �,� cm - sivá �,�� €/ks, hnedá �,�� €/ks
Povrch: betónový

Rivago plotový systém, sivá.

� .�� €
/ksod

TOP
O cene sa informujte 
vo vašich stavebninách.

��
��

PRODUKT

sivá



granit svetlá

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

�� .�� €
/m²

Naturo dlažba, granit svetlá.

RETTANGO  kombi 

hnedo-čierna mediteran

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

Jedna vrstva je �,�� m². 

�� .�� €
/m²

Rettango kombi dlažba, hnedo-čierna melírovaná.

mušľová melírovaná

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

�� .�� €
/m²

Castello Antico, mušľová melírovaná.

EINSTEIN SYSTÉM
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granátová

carmen

Formáty: �� x ��,� cm – � ks, �� x ��,� cm – � ks, �� x ��,� cm – � ks
 �� x ��,� cm – � ks, �� x ��,� cm – � ks, �� x ��,� cm – � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: colorflow
Jedna vrstva je � m².

Asti kombi dlažba, granátová.

�� .�� €
/m²

SUPREMA

sivo-hnedá

karamelová

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,  
 �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks 
Hrúbka: � cm
Povrch: melírovaný
Jedna vrstva je �,�� m². 

Suprema dlažba, karamelová melírovaná.

�� .�� €
/m²

EINSTEIN SYSTÉM

� .�� €
/m²od

sivá

hnedá

CityTop kombi dlažba, sivá.

CITYTOP  kombi 

Formáty: �� x �� cm - �� ks, �� x �� cm - �� ks,  �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: betónový
Jedna vrstva je �,�� m². 

sivá: �,�� €/m²
hnedá: ��,�� €/m²

BRADSTONE kvetináč, žlto-sivá melírovaná. 

žlto-sivá

�� .�� €
/ks

Formát: ��� x �� cm, výška �� cm
Balenie*: �� ks Madoc Z-blok,  � ks Madoc krycia platňa
Povrch: melírovaný
* Výrobok sa dodáva nezmontovaný a bez príslušenstva.



�� .�� €
/m²

Bradstone Milldale platne, sivá melírovaná.

sivá starobiela

Formáty: ��,� x ��,� cm
Hrúbka: �,� - �,� cm
Povrch: povrch so štruktúrou dreva

� .�� €
/ks

Riviera platne, starobiela.

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

Jeden základný balík je �,�� m². 

sivá melírovaná

slonovinová melírovanáBradstone Old Town platne, slonovinová melírovaná.

�� .�� €
/m²

BRADSTONE OLD TOWN

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks,   
 �� x �� cm - � ks,  �� x �� cm - � ks, 
 �� x �� cm - ��ks, �� x �� cm - � ks 
Hrúbka: �,� - �,� cm
Povrch: štruktúrovaný
Jeden základný balík je �,�� m². 



MONARO nocturno

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: � cm s � mm fázou
Povrch:  porcelánové platne 

AirPave, MONARO nocturno.

�� .�� €
/ks

zelená tráva

Formáty: �� x �� cm
Hrúbka: �,� cm
Povrch: umelá tráva, gumové platne

červená ��,�� €/m²
zelená tráva ��,�� €/m²

�� .�� €
/m²

Bezpečnostné platne, červená.

SVAHOVÁ TVÁRNICA

červená

Formáty:    �� / �� cm

sivá �,�� €/ks
červená �,�� €/ks

� .�� €
/ks

Svahová tvárnica, červená. sivá

od

AirPave
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od

červená



Palisáda ��
Formát: �� x �,� cm
Výška: �� cm
Povrch: plný betón
sivá  �,�� €/ks
hnedá  �,�� €/ks

��� .�� €
/set

Rozmer: �� x �� x �,� cm
Farba: biela

��� .�� €
/ks

Rozmer: ��,� x �� mm
Dĺžka: � m
Farba: studená biela

��� .�� €
/ks

LED svietidlá. Solárne svetlá. Neónové LED pásy.

�� .�� €
/m²

Nova 7, hrdzavo-čierna melírovaná.

NOVA �

Formáty: �� x �� cm - � ks, �� x �� cm - � ks, 
 �� x �� cm - � ks
Hrúbka: � cm
Povrch: jemne profilovaný, melírovaný

Jedna vrstva je �,�� m². 

hrdzavo-čierna

� .�� €
/ksod

Palisáda ��, sivá. hnedásivá

PALISÁDY

Palisáda Citytop
Formát: �� x �� cm
Výška: �� cm
Povrch: plný betón
sivá  �,�� €/ks
hnedá  �,�� €/ks

Set okrúhlych svetiel � LED RGB 
s napäťovým zdrojom ���V.



APPIA ANTICA – lávovo-sivá melírovaná

Katalóg ����
Katalóg „Pre krajšie mesto, 
obec, záhradu ����“ vám 
prezentuje široké spektrum 
oblastí využitia s príkladmi 
a návrhmi riešenia.

Katalóg v tlačenej verzii si 
vyžiadajte cez: 
info.sk@semmelrock.com
alebo si ho stiahnite na:
www.semmelrock.sk

Vo vzorkovej záhrade v Seredi 
nájdete nápady pre stvárnenie 
terás, záhradných chodníkov, 
vchodov do domu. Ukážeme vám 
príklady použitia palisád, 
obrubníkov, ohraničení a schodov. 
Otvorená je nepretržite po celý rok 
�� h denne.

Navštívte našu vzorkovú záhradu

www.semmelrock.sk

Nová mobilná aplikácia

Nájdete na

· stiahnite si aplikáciu Garden Visions
· vyfotografujte vami zvolený priestor
· označte danú plochu
· vytvorte si návrh plochy s našimi dlažbami
· hotový návrh si vytlačte 
  alebo pošlite svojim priateľom
· vybraný výrobok si môžete zakúpiť 
  v sieti našich predajcov

Gra�cký návrh plochy a technické poradenstvo 

Ak si chcete urobiť obraz vašej plánovanej dláždenej plochy z našich 
výrobkov, firma Semmelrock vám ponúka službu grafického návrhu 
plochy v programe AutoCAD zdarma.

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.:  ��� / ��� �� ��
Mobil:  ���� / ��� ���, ���� / ��� ���
E-mail: poradenstvo.sk@semmelrock.com

ZDARMA

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

Tel.: ��� / ��� �� ��, ��� �� ��
Fax: ��� / ��� �� ��

info.sk@semmelrock.com

Bratislavský kraj +��� ��� ��� ���

Trnavský kraj +��� ��� ��� ���

Nitriansky kraj +��� ��� ��� ���

Trenčiansky kraj +��� ��� ��� ���

Žilinský kraj  +��� ��� ��� ���

Banskobystrický kraj +��� ��� ��� ���

Košický kraj  +��� ��� ��� ���

Prešovský kraj +��� ��� ��� ���

Regionálni manažéri


