Nemes elegancia, páratlan megjelenés. Semmelrock lapok és térkövek.

CARATfinezza, platina (részletek a 5. oldalon)

Semmelrock
ost bármilyen
gahomokot
Vásároljon m
fu
a
rkövet, és
lapot vagy té
pja!
olcsóbban ka
ek a 2.
További részlet

oldalon.

FELÚJÍ

AKÁR

Őszi ajánlat

Érvényes: 2021. szeptember 1-jétől november 30-ig.

TÁSKO
R

%

ÁLL
TÁMO AMI
GATÁS
SAL!

EGYÜTT OLCSÓBB!
Vásároljon most bármilyen Semmelrock
lapot vagy térkövet, és a fugahomokot
olcsóbban kapja!

AJÁNLOTT ÁR

1.720 Ft
1.400 Ft

EGYÜTT OLCS
ÓB
* Minden megkezdett 10 m2 burkolathoz 1 zsák
fugahomok rendelhető „Együtt olcsóbb” áron.

Semmelrock K
varc fugahom
ok

Szín:

Nagy finomságú, kiváló minőségű termék, melynek univerzális, homokszürke színe
szinte valamennyi térkőhöz illeszkedik. Ha ezt választja, biztosan jól választ.
Szemcseméret: 0,3-1,2 mm
Kiszerelés: 25 kg

B ÁR*

/25 kg

Érvényes: 2021. szeptember 1-jétől november 30-ig.
További részletek: www.semmelrock.hu/Szolgaltatások/Aktualis ajánlataink

SEMMELROCK Kvarc fugahomok

/25 kg

homokszürke

KÖZKEDVELT LAPOK A SEMMELROCKTÓL
Kiemelten ajánljuk, mert
• egyszerű lerakni
• sokrétűen felhasználhatóak teraszokhoz, udvarokhoz
• széles szín- és felületválasztékban kaphatóak

1.390 Ft
8.47

1.390 Ft
8.479
Ft/m2

Ft/m2

antracit

Ft/m2

fövenybarna

Ft/m2

®

PASTELLA

®

STYLE

®

STYLE
dióbarna

1.160 Ft
7.076

1.090 Ft
6.64
/db

/db

/db

Ft/m2

homok

1.180 Ft
7.198
/db

/db

®

bazaltantracit

1.180 Ft
7.198
PASTELLA

9 Ft/m2

1.160 Ft
7.076

®

/db

/db

gránitszürke

CORONA BRILLANT

®

CORONA BRILLANT

LA LINIA

LA LINIA

®

®

Praktikus méret: 40 x 40 cm
Vastagság: 3,8 vagy 4,2 cm

világosszürke

9 Ft/m2

1.090 Ft
6.649
/db

mediterrán barna

Ft/m2

PICOLA

KERTI LAP

1.070 Ft
6.52
/db

szürke-antracit

7 Ft/m2

barna

világosszürke

830 Ft
5.06
/db
3 Ft/m2

fövenybarna

830 Ft
5.06
/db
3 Ft/m2

Inspirációért vagy bővebb információért keresse
Kerti ötletek 2021 katalógusunkat a kereskedésekben
vagy igényeljen egy ingyenes példányt honlapunkon
keresztül! – www.semmelrock.hu
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1.070 Ft
6.527
/db

1 Ft/m2

PICOLA

vörös

1 Ft/m2

homoksárga

Ft/m2

PICOLA PARTY

Ft/m

2

910 Ft
5.55
/db

/db

/db

szürke

910 Ft
5.55

KERTI LAP

KERTI LAP

KERTI LAP

KERTI LAP

740 Ft
4.514

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

830 Ft
5.06
/db

vegyes kavics

3 Ft/m2

CARATmondego, törtfehér

CARATfinezza, ezüst

3.230 Ft
10.013

2.954 Ft
9.159
/db

/db

Ft/m2

Ft/m2

LAP

FUGAHOMOK

LAP

FUGAHOMOK

ezüst

®

CARAT

törtfehér

®

CARAT

FINEZZA

Visszafogott, letisztult és természetes. A CARATfinezza fémes színeivel és finoman
strukturált megjelenésével tökéletes választás az elegáns és modern teraszok burkolásához.
Méret: 80x40 cm Vastagság: 3,9 cm

MONDEGO

Ez a modern formatervezésű lap tökéletes választás az egyedi megoldások kedvelői
számára. A nagyméretű formátum remekül illeszkedik a modern épületekhez.
Méret: 80x40 cm Vastagság: 4,2 cm
Színek:

Színek:
platina
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

zafír

La Linia lapok, 80x40 cm, gránitszürke

La Linia lapok, 40x40 cm, gránitszürke és bazaltantracit

80x40 cm

3.010 Ft
9.331

1.390 Ft
8.479

/db

/db

Ft/m2

Ft/m2

LAP

FUGAHOMOK

LAP

FUGAHOMOK

gránitszürke

®

LA LINIA

®

LA LINIA

lapok

Kellemes, diszkrét színvilág, letisztult, nagyméretű formátum –
ez jellemzi a La Linia termékcsalád új beton burkolólapjait.
Méret: 80x40 cm Vastagság: 4,2 cm

lapok

Nemesen egyszerű, bazalt és gránit kőzúzalék használatával kialakított,
finommosott felületének köszönhetően stílusos, elegáns megjelenést biztosít.
Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 és 4,2 cm (csak gránitszürke)
Szín:

Színek:
gránitszürke
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

bazaltantracit

Asti Colori lapok, grafit-fehér

60x30x3,8

Asti Natura lapok, világosszürke

60x30x3,8

cm

cm

1.340 Ft
7.437

1.650 Ft
9.158
/db

/db

Ft/m2

Ft/m2

60x30x8 cm

60x30x8 cm

2.000 Ft
11.100

2.260 Ft
12.543
/db

/db

Ft/m2

Ft/m2

grafit-fehér

világosszürke

cappuccino

középszürke (8 cm is)

LAP

FUGAHOMOK

LAP

FUGAHOMOK

borvörös-fekete

®

sötétszürke

®

ASTI COLORI lapok

ASTI NATURA lapok

Modern és kifejező, egyedi és markáns design. A nagy méretű Asti Colori lapok
különleges, melírozott színei izgalmas megjelenést biztosítanak.
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 és 8 cm

Elegáns, nagy lapok, letisztult design. A közkedvelt három szürke tónus jól
illeszkedik a minimalista stílushoz, ugyanakkor exkluzív jelleget kölcsönöz.
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 és 8 cm
Színek:

8 cm
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Színek:
füstbarna (8 cm is)

8 cm

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

homokbarna

Umbriano lapok, gránitszürke-fehér

Corona Brillant, homok

1.830 Ft
10.157

1.180 Ft
7.198

/db

/db

Ft/m2

Ft/m2

LAP

FUGAHOMOK

LAP

FUGAHOMOK

gránit-beige

UMBRIANO

®

homok

CORONA BRILLANT

lapok

Tiszta, természethű formavilágával exkluzív megjelenést
kölcsönöz, jól illik az Umbriano térkőhöz.
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 cm

®

Alpesi kőzetből nyert zúzalékkal kialakított felületével „briliáns” választás.
A Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően könnyen tisztán tartható.
Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 és 4,2 cm (csak homok)
Színek:

Színek:
gránitszürke-fehér
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

fövenybarna

Style, dióbarna

Pastella, világosszürke

1.090 Ft
6.649

1.160 Ft
7.076
/db

/db

Ft/m2

Ft/m2

LAP

FUGAHOMOK

LAP

FUGAHOMOK

dióbarna

világosszürke

®

STYLE

PASTELLA

A fény és az árnyék játéka: ez a Style. A márvány felületek világának
természthű leképezése a lapok strukturált felületkialakításával.
Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 és 4,2 cm (csak dióbarna)

lapok

Pastella egy nemes natúrkő zúzalék felhasználásával készült,
mosott felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú lap.
Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 cm
Színek:

Színek:
antracit
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

mediterrán barna

Picola, fövenybarna

Kerti lap, szürke-antracit

szürke

830 Ft
5.06

740 Ft
4.51

/db

/db-tól

4 Ft/m2

3 Ft/m2

740 Ft/db

szürke

910 Ft/db

barna

910 Ft/db

vörös

világosszürke

1.070 Ft/db

LAP

FUGAHOMOK

LAP

FUGAHOMOK

homoksárga

fövenybarna

PICOLA

PICOLA PARTY

KERTI LAP

A mosott felületű betonlapok évtizedek óta kedveltek, beváltak és szinte
elnyűhetetlenek. A Picola és Picola Party a kültéri lapok klasszikusa.
Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 és 4,2 cm (csak világosszürke)
Színek:
vegyes kavics (Picola Party)
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Sík- és csúszásmentes lapok kertek és teraszok burkolására. A színek
egymással kombinálva is esztétikus megjelenést eredményeznek.
Méret: 40x40 cm Vastagság: 4 cm
szürke
barna, vörös
homoksárga, szürke-antracit

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

Színek:

4.514 Ft/m2
5.551 Ft/m2
6.527 Ft/m2

1.070 Ft/db

szürke-antracit

Laptartó tappancs

10-20 mm

1.005 Ft

Legfontosabb jellemzők:

/db-tól
Fix fejű áll
ítható lap
tartó

• precíz illesztés
• ellenáll a környezet és az időjárás hatásainak
• elérhető fix- és önbeálló fejjel

Fix fejű állítható laptartó
5 méretben

Önbeálló fejű állítható laptartó
3 méretben

10-20 mm

18-27 mm

35-60 mm

60-115 mm

115-220 mm

(kiegészítővel 36 mm-ig)

LAPTARTÓ TAPPANCS
Beton- és porcelán lapokhoz
A beton teraszlapok és az AirPave porcelán lap kollekció ideális hordozórendszere.
A műanyag laptartók precízen illeszkednek a talajhoz és a felülethez. Rugalmasan ellenállnak
a környezet és az időjárás hatásainak. Mindegyik típus magassága állítható.
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41-66 mm

74-129 mm

129-234 mm

(kiegészítővel 75 mm-ig)

Fix fejű állítható
laptartó
10-20 mm 1.005 Ft/db
18-36 mm 1.015 Ft/db
35-60 mm 1.025 Ft/db
60-115 mm 1.140 Ft/db
155-220 mm 1.310 Ft/db

Önbeálló fejű állítható
laptartó
41-66 mm 1.430 Ft/db
74-129 mm 1.660 Ft/db
129-234 mm 1.920 Ft/db

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

Kiegészítők

hosszabbító 25 mm
hosszabbító 52 mm
tartó a szélső lapokhoz
fali- és sarokillesztő lap
fali rögzítő
fejrögzítő
talajrögzítő

430 Ft/db
510 Ft/db
650 Ft/db
795 Ft/db
1.900 Ft/db
2.040 Ft/db
2.655 Ft/db

Panama, nacar és beige

Monaro, gris

10.470 Ft
25.861

10.470 Ft
25.861

/db

/db

Ft/m2

Ft/m2

FUGAHOMOK

LAP

LAP

FUGAHOMOK

nacar

®

gris

®

PANAMA

MONARO

Finom, kőszemcsés felülete elegáns, exkluzív és bensőséges hangulatot teremt.
Méret: 90x45 cm Vastagság: 2 cm

Enyhén domború struktúrája finoman csillogó, hangsúlyos felületet ad.
Méret: 90x45 cm Vastagság: 2 cm

Színek:

Színek:
beige
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

nocturno

Casona és Casona Deco, taupe

8.450 Ft
23.491
/db

Ft/m2

Casona De
co

8.950 Ft
24.881
/db

Ft/m2

LAP

FUGAHOMOK
Casona, Casona Deco, nocturno

®

CASONA

®

Casona Deco dekorlapok

CASONA DECO

Méret: 60x60 cm Vastagság: 2 cm
Színek: taupe, nocturno

A különösen elegáns Casona a különböző színárnyalatok játékával
és nagy méretével minden felületet rabul ejtően széppé varázsol.
Méret: 60x60 cm Vastagság: 2 cm

A dekorlapok darabra vásárolhatók,
mintázatuk véletlenszerűen kerül
leszállításra.

Színek:
taupe
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nocturno

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

Bradstone Old Town alapcsomag, mészkőfehér

Old Town körök, mészkőfehér
kis kör / n
ag

3,8-4,4 cm

Old Town fali dekorlap, mészkőfehér

y kör

23.490 Ft

27.990 Ft

14.490 Ft

/csom.
(mészkőfeh
ér, homok
)

/m
(mészkőfeh
ér, homok
)
2

/m2

sarokelem:
15.990 Ft/cs. (kiskör)
31.990 Ft/cs. (nagykör)

6,8-7,4 cm

27.990 Ft

BRADSTONE
OLD TOWN

/m2
(mészkőfe
hér, homo
k)

Old Town lépcsőelem, mészkőfehér

11.390 Ft

TERMÉKCSALÁD

/db

(csak hom
ok

)

CONCEPT
Old Town medence szegély, mészkőfehér

Old Town szegély, mészkőfehér

lap

2.240 Ft

4.490 Ft

/db
sarokelem
4.5
(mészkőfeh 90 Ft/db
ér, homok
)

LAP

FUGAHOMOK

/db
(mészkőfeh
ér, homok
)

BRADSTONE OLD TOWN alapcsomag
Atmoszféra és kisugárzás. A Bradstone Old Town rendszermegoldás a dél napsugarát hozza el otthonába.
A szabálytalan profilú élek és a meleg színárnyalatok kiemelik a természetességet.
Méretek: alapcsomag 6,07 m2, 6 féle méretben vegyesen Vastagság: 3,8-4,4 cm
alapcsomag 3,15 m2, 4 féle méretben vegyesen Vastagság: 6,8-7,4 cm
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Színek:
mészkőfehér

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

homok

réz-barna

Travero medence szegély, homokkő

Bradstone Travero lapok, homokkő

Travero lépcsőelem, homokkő
lépcsőele
m

lap

13.290 Ft

4.490 Ft

16.990 Ft

sarokelem

/db

/db
sarok lépcs
őelem
14.990 Ft/d
b

4.590 Ft/d
b

/m2

BRADSTONE
TRAVERO
TERMÉKCSALÁD

Travero szegély, homokkő

2.240 Ft
/db

CONCEPT
Travero falrendszer, homokkő
normálkő

4.950 Ft
/db

LAP

FUGAHOMOK

BRADSTONE TRAVERO lapok
A Bradstone Travero rendszerrel olyan helyeket tudunk kialakítani a kertben, ahol jól érezzük magunkat.
A Travero lapok rusztikus, strukturált felülete otthonának különleges atmoszférát kölcsönöz.
Méretek: 20x20, 20x40, 40x40, 60x40 cm
Vastagság: 3,5 cm
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Travero falrendszer
Normálkő:
Félkő:
Fedkő:
Fedlap:
Oszlopkő:
Oszlop fedkő:

40x20x15 cm
20x20x15 cm
40x20x15 cm
50x23x5 cm
30x30x15 cm
35x35x5 cm

4.950 Ft/db
2.730 Ft/db
5.550 Ft/db
5.790 Ft/db
9.890 Ft/db
5.490 Ft/db

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

Szín:
homokkő

Citytop Elegance Kombi, prosecco

7.290 Ft
/m2

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

®

CITYTOP ELEGANCE Kombi
A Citytop termékcsalád legújabb tagja. A kombi forma három, nagyméretű elemének váltakozásával burkolt felületek
vonzzák a tekintetet. Finoman strukturált felületével, letisztult, időtálló színeivel visszafogott, mégis stílusos és elegáns.
Méretek: 20x40, 40x40, 60x40 cm vegyesen Vastagság: 6 cm
Színek:
bianco
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grigio

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

nero

prosecco

Citytop Grande Kombi, grafit-terra

7.690 Ft
/m2

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

®

CITYTOP Grande Kombi
A Citytop termékcsalád legnagyobb tagja modern, izgalmasan tagolt, letisztult
formavilágú. Harmonikus ötvözete a nagy méret és a kombi forma előnyeinek.
Méretek: 20x40, 40x40, 60x40 cm vegyesen Vastagság: 6 cm
Színek:
limoncello
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borostyán

grafit-ezüst

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

grafit-terra

grafit-réz

Citytop Kombi, vörösbarna

Citytop+ Kombi, sárga-fehér
4.790 Ft/m2

EINSTEIN

4.790 Ft

5.490 Ft

/m2-től

/m2-től

(szürke)

®

A legstabilabb
fugatávtartó rendszerünk.

(középszü
rke)

szürke

6.290 Ft/m2

őszilomb

6.290 Ft/m2

5.490 Ft/m2

középszürke

mediterrán

6.790 Ft/m2

6.290 Ft/m2

vörös-barna

szürke-fehér

6.290 Ft/m2

6.790 Ft/m2

FUGAHOMOK

TÉRKŐ

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

barna-fekete

CITYTOP

®

Kombi

6.290 Ft/m2

6.290 Ft/m2

sárga-fehér

CITYTOP+

®

Kombi

A Citytop+ Kombi térkő kiemelkedő előnye a változatos szín- és formavilág
mellett, hogy nincs térkő elmozdulás, így térkő károsodás sem.
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

A színek és formák variánsai izgalmas felületi
kialakításokat tesznek lehetővé.
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm
Színek:

Színek:
sarkifény

18

6.790 Ft/m2

barna mix

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

barna-fehér

Citytop Smart, barna mix

Asti Kombi, a három szürke szín egyenlő arányban keverve

4.090 Ft

7.590 Ft

/m2-től

(szürke)

/m2

4.090 Ft/m2

szürke

4.690 Ft/m2

középbarna

4.690 Ft/m2

világosszürke

barna mix

4.690 Ft/m2

FUGAHOMOK

TÉRKŐ

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

középszürke

karamell

®

®

CITYTOP SMART

4.690 Ft/m2

A közkedvelt Citytop család tagja 5 féle különleges színben
ár-érték arányban verhetetlen megoldás!
Méret: 20x13,3 cm Vastagság: 5 cm

ASTI

Kombi

Változatos, egyedi formavilága újszerű, elegáns megjelenést kölcsönöz. Keskeny,
nyújtott formája és egymással harmonizáló színei által kreatív módon variálható.
Méretek: 30x12,5, 40x12,5, 50x12,5, 30x16,7, 40x16,7, 50x16,7 cm Vastagság: 7 cm
Színek:

Színek:
őszilomb
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

sötétszürke

La Linia Kombi, gránitszürke

Umbriano Kombi, gránit-beige

8.890 Ft

8.290 Ft
/m2

/m2

FUGAHOMOK

TÉRKŐ

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

gránit-beige

®

UMBRIANO

®

LA LINIA

Kombi

Tiszta és egyszerű formák, határozott kőélek.
Páratlan megjelenés, egyedi rajzolat.
Méretek: 20x40, 40x40, 60x40 cm Vastagság: 6 cm

Kombi

Bazalt és gránit természetes kőzúzalék használatával
kialakított finommosott felület.
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm
Színek:

Szín:
gránitszürke-fehér
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

gránitszürke

Pastella Kombi, világosszürke

Naturo Kombi, gránitszürke és bazaltantracit

10.290 Ft

7.690 Ft
/m2

/m2

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

gránitszürke

világosszürke

®

®

PASTELLA

NATURO

Kombi

Kombi

A Naturo Kombi térkő a régi kockaköves utcák hangulatát varázsolja kertjébe.
Formagazdagsága és a felülete természetes hatást kelt.
Méretek: 7 féle méret vegyesen Vastagság: 6 cm

Nemes natúrkő zúzalék használatával mosott felületű, pasztell színű, visszafogott
eleganciájú térkő. Kombinációs lehetőséget kínál a hasonló felületű lapokkal is.
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm
Színek:

Színek:
fövenybarna
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

bazaltantracit

Appia antica Kombi (nem antikolt), lávaszürke, 5 cm

Fuego antico, bontott tégla mix

5 cm

8.390 Ft

5.890 Ft
/m2

/m2

8 cm

9.990 Ft
/m2

lávaszürke

FUGAHOMOK

TÉRKŐ

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

bontott tégla mix

lávavörös

®

APPIA ANTICA

FUEGO ANTICO

Kombi (nem antikolt)

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő. Természetes hatást sugárzó burkolat.
Méretek: 10x15, 10x20, 15x25 cm vegyesen Vastagság: 5 cm
Méretek: 11,3x19,2, 15x19,2, 22,6x19,2 cm vegyesen Vastagság: 8 cm

Antikolt felszínével, rendszertelenül töredezett éleivel
rusztikus mediterrán felülethatást kelt.
Méret: 24x11,8 cm Vastagság: 5 cm
Színek:

Színek:
8 cm
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lávabarna (csak 5 cm)

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

agyag mix

Suprema Kombi, szürkésbarna

Mini növényedény, vörösbarna

szürke

7.890 Ft

950 Ft

/db-tól

/m2

sárga-mészkőfehér

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

sárgásbarna

SUPREMA Kombi

MINI NÖVÉNYEDÉNY
A kert egyik érdekes színfoltja, hiszen izgalmas formájával
alkalmas kisebb lejtők és rézsűk kialakítására.

A Suprema Kombi térkővel burkolt felület elvarázsol színvilágával,
egyenetlen felületével és hullámzó éleivel.
Méretek: 20x20, 20x40, 40x40, 60x40 cm vegyesen Vastagság: 6 cm
Színek:
szürkésbarna
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Magasság: 20 cm Átmérő: 30 cm
Anyagigény: 4,1 db/fm

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

950 Ft/db

1.050 Ft/db

1.050 Ft/db

Színek:
szürke

világos beige

vörösbarna

Castello antico Kombi, homok-sárga

Castello kerítésrendszer, szürke-fekete

normálkő

10.290 Ft

1.860 Ft

/db-tól
(vörös-ba
rna, szürk
e-fekete)

/m2

félkő

1.240 Ft

/db-tól
(vörös-ba
rna, szürk
e-fekete)

fedlap

2.050 Ft

homok-sárga

/db-tól
(vörös-ba
rna, szürk
e-fekete)

lazac

homok-sárga

TÉRKŐ

FUGAHOMOK

vörös-barna

CASTELLO ANTICO

®

CASTELLO kerítésrendszer

Kombi

Természetesen antik megjelenésű térkő, mediterrán könnyedséget,
kényelmet sugároz.
Méretek: 6,2x12,5, 12,5x12,5, 18,7x12,5, 18,7x25 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

A Castello kerítéselemekkel megvalósíthatók a kívánt formák,
alakzatok. Az antikolt felület patinás hatását tovább fokozzák
homok-sárga:
a melírozott színek.
Normálkő:
40x20x14 cm 1.960 Ft/db
Színek:
szürke-fekete
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vörös-barna

Színek:

Félkő:
Fedlap:

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

20x20x14 cm
33x25x8 cm

1.330 Ft/db
2.150 Ft/db

szürke-fekete

Rivago kerítésrendszer, világos-beige

Rivago Slim kerítésrendszer, középszürke

nagykő

Slim nagy

kő

1.050 Ft

1.395 Ft
(középszü
rke)

/db-tól

/db-tól

(középszü
rke)

normálkő

Slim félkő

930 Ft

350 Ft

/db-tól

/db-tól

(középszü
rke)

(középszü
rke)

félkő

fedlap

1.560 Ft

465 Ft

/db-tól

/db-tól

(középszü
rke)

(középszü
rke)

fedlap

1.560 Ft

/db-tól

(középszü
rke)

középszürke

középszürke

világos beige

RIVAGO kerítésrendszer
Klasszikus megjelenés, letisztult design.
Egyszerű építhetőség, gazdaságos kivitelezés.
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világos beige, mokka:
Nagykő: 60x20x16 cm 1.680 Ft/db
Normálkő: 40x20x16 cm 1.120 Ft/db
Félkő:
20x20x16 cm 560 Ft/db
Fedlap:
47x27x5 cm 1.940 Ft/db

világos beige

RIVAGO SLIM kerítésrendszer

Színek:

Nemes, purista design. Időtlen optikája
minden építészeti stílushoz illik.

mokka

Slim nagykő:
Slim félkő:
Fedlap:

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

Színek:

világos beige, mokka:
60x20x9 cm 1.260 Ft/db
420 Ft/db
20x20x9 cm
47x27x5 cm 1.940 Ft/db

mokka

Ecogreen, szürke

Punto, szürke

20x20 cm

1.190 Ft

235 Ft
(szürke)

/db-tól

/db

4.962 Ft/m2

40x20 cm

470 Ft
(szürke)

/db-tól

6.750 Ft/m2

fehér

30%

5.880 Ft/m2

a burkolt terület
biológiailag
aktív része

szürke

ECOGREEN
A gyepfugás térköveknél a nagyméretű távtartók által biztosított
fugahézagot lehet füvesíteni vagy díszkaviccsal feltölteni.
Méretek: 20x20, 40x20 cm Vastagság: 8 cm
fehér, antracit:
20x20 cm 270 Ft/db
40x20 cm 540 Ft/db
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Színek:

6.750 Ft/m2

PUNTO
A Punto gyepkő a zöldterület nagyságában is látványosan kiemelkedik társai közül.
A kör alakú hézagok vidám, játékos megjelenést kölcsönöznek a térkőnek.
Méret: 60x40 cm Vastagság: 10 cm
Szín:

antracit

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

szürke

Citytop paliszád, barna

Blokklépcső, szürke

szürke

szürke

9.900 Ft

3.450 Ft
/db

(Paliszád
40

/db

)

CITYTOP PALISZÁD
A szinteltolások esztétikus
és praktikus megoldása.
Méret: 12x16,5 cm
Magasság: 40, 60, 80, 100 cm

40
60
80
100

BLOKKLÉPCSŐ

Színek:

3.450 Ft/db

3.780 Ft/db

5.290 Ft/db

5.820 Ft/db

7.010 Ft/db

7.560 Ft/db

8.750 Ft/db

9.180 Ft/db

szürke

barna, antracit

Egyszerű, letisztult nagyméretű formák
a szintkülönbségek leküzdéséhez.
Méret: 100x40 cm
Vastagság: 15 cm
szürke

barna

antracit

Kerti szegély, szürke

9.900 Ft/db

11.490 Ft/db

11.490 Ft/db

Színek:
szürke

barna

antracit

Folyóka, szürke

szürke

1.160 Ft

720 Ft
/db

KERTI SZEGÉLY

/db

Színek:

Kopóréteggel és egyenes tetővel.
Méret: 100x20 cm Vastagság: 5 cm

720 Ft/db

szürke

1.200 Ft/db

1.490 Ft/db

1.200 Ft/db

antracit

1.490 Ft/db

1.200 Ft/db

vörös

1.490 Ft/db

FOLYÓKA
Közterületek, parkolók és utak vízelvezetésére.
Méret: 50x20x8 cm
Horonymélység: 2,5 cm
Szín:

barna
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pasztellbarna

homoksárga

pasztellsárga

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

szürke

Semmelrock tisztítószerek

Stones ECO fugázóanyag

Basic csom
ag

31.650 Ft

/csomag

Smart cso

mag

49.950 Ft

SEMMELROCK TISZTÍTÓSZEREK
Térkövekhez és lapokhoz
Némely folt idővel eltűnik az időjárásnak köszönhetően,
de ha pénzt és energiát fektet egy esztétikus kültéri
burkolat kialakításába, érdemes tennie annak érdekében,
hogy ez a felület sokáig szép maradjon. Tisztítószer
csomagjaink ebben nyújtanak segítséget.

14.400 Ft
(szürke)

/25 kg-tól

/csomag

STONES ECO fugázóanyag
Természetes ásványi alapú fuga-stabilizáló kötőanyag, mely
vízzel érintkezve rugalmassá válik, ezáltal könnyen kezelhető
és a későbbiek folyamán javítható. Kiváló vízáteresztő és
megakadályozza a gyomnövények megtapadását, növekedését.
Kiszerelés: 25 kg

Színek:

14.400 Ft/25 kg

szürke

14.400 Ft/25 kg

beige

18.300 Ft/25kg

antracit

Semmelrock Kerti díszkavics

2.790 Ft

/25 kg

Tisztító- és ápolószereink teljes
kínálatát keresse honlapunkon.

BASIC csomag
Finalit Nr. 1
Finalit Nr. 22

– Intenzív tisztítószer
– Védő impregnálószer

SMART csomag
Finalit Nr. 1
– Intenzív tisztítószer
Finalit Nr. 4
– Szerves folteltávolító
Finalit No. 22 – Védő impregnálószer

Fontos tájékoztatás: Kérjük, mindig tartsa be a csomagoláson szereplő instrukciókat.
Az ajánlatban szereplő tisztítószerek karton csomagolása illusztráció.
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SEMMELROCK Kerti díszkavics
Két népszerű szín, két méret. A kerti díszkavics természetes anyag,
mely önmagában vagy egymással keverve is használható.
Méretek: 25-40 mm – 60 kg/m2, 40-60 mm – 70 kg/m2
Kiszerelés: 25 kg

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

fehér

Színek:
szürke

Használt piktogramok jelentése
®

Logiszikai tarifák 2021

Semmelrock Protect Plus

Felületkezelés

Extra erős felületvédő réteg, mely a legnagyobb fokú
védelmet biztosítja még a makacs szennyeződésekkel
szemben is.

Semmelrock Protect

A gyártást követően egy külön munkafázisban
a termék felülete speciális módon kerül
megmunkálásra, hogy a kapott végeredmény
még egyedibbé és különlegesebbé tegye
az Ön környezetét.

Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít
egyes szennyeződésekkel szemben.

CE kritériumok

®

Semmelrock Concept
Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos
mintázattal és felszínnel (lap, szegély, falelem stb.),
melyek harmonizálnak egymással.

Termékeink az európai harmonizált szabványoknak
való megfelelőségen alapuló teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek. A nyilatkozatok QR kód
és DoP szám használatával honlapunkról
letölthetőek: www.semmelrock.hu/Szolgáltatások/
Teljesítménynyilatkozat és CE-jelölés

Kombi forma
A kombi termékeknél soronként történik az
értékesítés. Egy sorban az azonos termékből több
méretű kő található. A különböző fektetési minták
szerint a lerakása egyszerű és gyors, a kapott
eredmény mégis izgalmas és változatos.

Fagy- és olvasztósó-állóság

Fuvardíj az ország egész területén
(címre szállítással, ledaruzással)
• fuvardíj/kocsi/szállítási cím

A díj nem tartalmazza a behajtási engedély kiváltását, esetleges
többlet állásidőt. Sürgősségi fuvarnál és speciális (pl. csak kis
autóval megközelíthető) helyre történő szállításért – egyedi
ajánlat alapján – többletköltséget számolunk fel.

Raklap díjak (Ft/db)
• eladási ár
• csomagolási költség
(az eladási ár tartalmazza)

Einstein rendszer
Szabadalmaztatott intelligens fugatechnikai
rendszer, mely elmozdulásmentes kötést biztosít.

A Semmelrock termék fagy- és olvasztósó-álló
az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok
követelményeinek megfelelően.

Területi képviselőink mindig aktuális
listáját megtalálja a weboldalunkon.
www.semmelrock.hu/kapcsolat/
kapcsolat-munkatarsainkhoz

A Semmelrock termék fagyálló, de az olvasztósó
használata nem megengedett.

Terhelhetőség

4.000 Ft (3.150 Ft + Áfa)
1.000 Ft (787 Ft + Áfa)

Területi képviselőink

Fagyállóság
®

36.000 Ft (28.346 Ft + Áfa)

Kapcsolat

ECO burkolat
Az ökoburkolatok képesek visszajuttatni
a természetbe az értékes esővizet. Az ECO térkövek
nagy illesztési távolságai lehetővé teszik, hogy
azokon keresztül a felszínen felgyülemlett víz
visszakerüljön a talajba.

A termék gyalogosforgalomra alkalmas.

Minőség

A termék tehergépkocsi forgalomra alkalmas.

A Semmelrock termékeket az MSZ EN 1338, 1339
és 1340 sz. harmonizált európai szabványok szerint
gyártjuk és minősítjük.
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Vevőszolgálat és tájékoztatás:
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 130.
Telefon: +36 (29) 578 112
Fax: +36 (29) 578 119
E-mail: info@semmelrock.hu
www.semmelrock.hu

A termék személygépkocsi forgalomra alkalmas.

A terhelhetőség előfeltétele mindhárom esetben az
e-UT 06.03.42. sz. útügyi előírásnak megfelelő beépítés.

Termékeink kizárólag kereskedő partnereinknél vásárolhatóak
meg, ócsai és felsőzsolcai gyárunkban nincs erre lehetőség.
Mindkét gyárunk mellett szabadon látogatható mintakert található.

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet.
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!
A kiadványban szereplő árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek az áfát is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg.
A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2021.09.01–2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon
kereskedő partnereinknél! További információ: www.semmelrock.hu

PRÓBÁLJA KI DÍJMENTES TERVEZÉSI
SZOLGÁLTATÁSUNKAT! MEGRAJZOLJUK
ELKÉPZELÉSEIT, ÉS KISZÁMOLJUK
A SZÜKSÉGES ANYAGMENNYISÉGEKET!
Talált egy térkövet kínálatunkban és szeretné biztosan tudni, hogy
az valóban illik-e az Ön kertjébe? Több megoldás közül nehéz
kiválasztani a legmegfelelőbbet? Igényeljen burkolat-kiosztási
tervet díjmentes tervezői szolgáltatásunk keretén belül! A tervek
alapján pontos anyagszükségletet is kalkulálunk, megkönnyítve
ezzel döntését.

KONCEPCIÓTERVEZÉS A SEMMELROCKTÓL

Tegye láthatóvá álmait!
További információ:
www.semmelrock.hu/szolgaltatasok

Aktuális ajánlatainkat keresse honlapunkon:
www.semmelrock.hu/Szolgáltatások/Aktuális ajánlataink

