
Asti Colori, napfénysárga (részletek a 16. oldalon)

Tavaszi ajánlat
Nemes elegancia, páratlan megjelenés. Semmelrock lapok és térkövek.

Érvényes: 2015. március 1-től június 30-ig

Vonzó ajánlat 
több mint 

50 termékre!



CITYTOP®

2.890 Ft
/m2

MOST

A tavasz kedvence
újra kedvező áron.

Méret: 30 x 20 x 6 cm

További részletek a 7. oldalon. mediterrán

TAVASZA

TERMÉKE!



CITYTOP® SMART
Színek: szürke, középbarna,

barna-mix, karamell, őszilomb

2.690
(szürke: 2.370 Ft/m2)

További részletek a 7. oldalon.

barna-fehér

karamell

TAVASZA

SLÁGEREI

Ft
/m2

MOST

CITYTOP+ Kombi
Színek: szürke, sárga-fehér, 

barna-fehér, szürke-fehér

3.890
(szürke: 2.990 Ft/m2)

További részletek a 6. oldalon.

Ft
/m2

MOST



ASTI Colori
Színek és formák harmonikus találkozása

cappuccino

grafit-fehér

napfénysárga

füstbarna

borvörös-fekete

895 Ft
/db

4.980 Ft/m2
(3,8 cm)

1.345 Ft
/db

7.480 Ft/m2
(8 cm)

Trendi méretekben:      
•  60 x 30 x 3,8 cm
•  60 x 30 x 8 cm



ASTI Natura
Elegáns, nagy lapok, modern design

sötétszürke

középszürke

világosszürke

grafit-fehér és sötétszürke

borvörös-fekete és középszürke

füstbarna és világosszürke

Asti Colori és Asti Natura színvariációk:

715 Ft
/db

3.980 Ft/m2
(3,8 cm)

1.165 Ft
/db

6.480 Ft/m2
(8 cm)



EINSTEIN®

A legstabilabb 
fugatávtartó rendszer.
További információ a 24. oldalon.

A legnépszerűbb fektetési megoldás Einstein® fugarendszerrel.

Méretek: 20 x 10, 20 x 20, 30 x 20 cm vegyesen, Vastagság: 6 cm

CITYTOP+ Kombi

Citytop+ kombi, szürke

5.001 Ft/m2

2.990 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:

Színek és formák variánsai izgalmas felületi kialakításokat tesznek lehetővé. 

Méretek: 20 x 10, 20 x 20, 30 x 20 cm vegyesen, Vastagság: 6 cm

CITYTOP®
Kombi

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu6

Citytop kombi, sarkifény (3.690 Ft/m2)

4.663 Ft/m2

2.790 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:
barna-fehér

3.890 Ft/m2

sárga-fehér

3.890 Ft/m2

szürke-fehér

3.890 Ft/m2

szürke

2.990 Ft/m2

barna-fekete

3.690 Ft/m2

sarkifény

3.690 Ft/m2

vörös-barna

3.690 Ft/m2

mediterrán

3.690 Ft/m2

őszilomb

3.690 Ft/m2

szürke

2.790 Ft/m2



Lágy ívű vonalaival, nyugodt, meleg színeivel szinte festői tájat varázsol kertjébe.

Szükséglet: 38 db/m2, Vastagság: 6 cm

FODORKŐ®

Fodorkő, őszilomb

5.888 Ft/m2

3.690 Ft
/m2

Szín:
őszilomb

Kézenfekvő megoldás finom kopóréteggel.

Méretek: 10x20 cm (szürke, vörös), 30x20 cm (mediterrán), Vastagság: 6 cm

CITYTOP®

Citytop, vörös (2.950 Ft/m2)

4.445 Ft/m2

2.490 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu7

Ár-érték arányban verhetelen megoldás!

Méret: 20 x 13,3 cm, Vastagság: 5 cm

CITYTOP® SMART

Citytop Smart, őszilomb (2.690 Ft/m2)

4.155 Ft/m2

2.370 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:
karamell

2.690 Ft/m2

őszilomb

2.690 Ft/m2

barna-mix

2.690 Ft/m2

középbarna

2.690 Ft/m2

szürke

2.370 Ft/m2

mediterrán

2.890 Ft/m2

vörös

2.950 Ft/m2

szürke

2.490 Ft/m2



Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő.

Méret: 22,6 x 19,2, 19,2 x 15, 19,2 x 11,3 cm vegyesen, Vastagság: 8 cm

APPIA ANTICA®
Kombi

Appia antica kombi, lávavörös, melírozott, nem antikolt

9.153 Ft/m2

5.990 Ft
/m2

Színek:

lávaszürke

lávavörös

Egyenetlen élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg. Semmelrock felületvédelem.

Méret: 20 x 15, 20 x 10, 10 x 15 cm vegyesen, Vastagság: 5 cm

APPIA ANTICA®
Kombi

Appia antica kombi, lávaszürke, melírozott, nem antikolt

7.084 Ft/m2

4.990 Ft
/m2

Színek:

lávaszürke

lávavörös

Természetes megjelenésével összekapcsolja a hagyományos és a modern értékeket.

Méret: 22,6 x 19,2, 19,2 x 15, 19,2 x 11,3 cm, Vastagság: 8 cm

APPIA ANTICA®
antikolt

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu8

Appia antica, lávaszürke, melírozott, antikolt

9.895 Ft/m2

6.990 Ft
/m2

Szín:
lávaszürke



Visszafogott elegancia nemes, mosott natúrkő felülettel kialakítva.

Méretek: 20 x 10, 20 x 20, 30 x 20 cm vegyesen, Vastagság: 6 cm

PASTELLA®
Kombi

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu9

Pastella kombi, pasztellsárga

6.717 Ft/m2

4.890 Ft
/m2

Színek:

világosszürke

pasztellsárga

fövenybarna

Az egyedi megjelenésű Suprema térkő elvarázsolja Önt szín- és formavilágával.

Méretek: 20 x 20, 40 x 20, 40 x 40, 60 x 40 cm vegyesen, Vastagság: 6 cm

SUPREMA Kombi

Suprema kombi, szürkésbarna

7.126 Ft/m2

4.590 Ft
/m2

Színek:

sárga-mészkőfehér

sárgásbarna

szürkésbarna



A hagyományos kockakő bája, 3-féle lerakási lehetőséggel, Einstein fugatechnikával.

Méret: vegyes méretek, Vastagság: 8 és 10 cm

ARTE - Pest Buda kockakő®

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu10

Színek:

patinaszürke

antracit 
(csak 10 cm-es)

Antik megjelenés, mediterrán könnyedség.

Méretek: 12,5 x 6,2, 12,5 x 12,5, 18,7 x 12,5, 25 x 18,7 cm, Vastagság: 6 cm

CASTELLO ANTICO®

Castello antico, homok-sárga

8.860 Ft/m2

5.750 Ft
/m2

Színek:

zöld-fekete

homok-sárga

vörös-barna

lazac

ARTE - Pest Buda kockakő, patinaszürke

11.829 Ft/m2

7.490 Ft
/m2

(8 cm)

14.757 Ft/m2

9.990 Ft
/m2

(10 cm)



UMBRIANO®
lap

Méret: 60 x 30 x 3,8 cm
Szín: gránitszürke-fehér

Csak gyalogos forgalomra.

Tiszta és egyszerű formák, határozott kőélek. Páratlan megjelenés, egyedi árnyalás.

Méretek: 50 x 50, 50 x 25, 25 x 25 cm, Vastagság: 8 cm

UMBRIANO®

Umbriano, gránit-beige

14.773 Ft/m2

10.490 Ft
/m2

Színek:

gránit-beige

gránitszürke-fehér

beige-barna

antracit

A régi kockaköves utcák hangulatát varázsolja kertjébe. Semmelrock felületvédelem.

Méretek: 7 féle méret vegyesen, Vastagság: 6 cm

NATURO®

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu11

Naturo, gránitszürke és antracit

10.561 Ft/m2

6.660 Ft
/m2

Színek:

gránitszürke

antracit



A lekerekített forma antik kövekre emlékeztet. A legkisebb kertekben is csodákra képes.

Méretek: 10 x 15, 15 x 15, 20 x 15 cm vegyesen, 30 x 30 cm,  Vastagság: 6 cm

SIENA 2®
Kombi

Siena 2, sárgásbarna

7.028 Ft/m2

4.590 Ft
/m2

Szín:
sárgásbarna

A 2:1 arányú téglalap forma letisztult megjelenést biztosít.

Méret: 10 x 20 cm, Vastagság: 4 cm

NARDO®

Nardo, szürke

4.509 Ft/m2

2.440 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:

Antikolt felszínével, töredezett éleivel, egyedi színvilágával mediterrán felülethatást kelt.

Méret: 24 x 11,8 cm, Vastagság: 5 cm

FUEGO ANTICO

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu12

Fuego antico, bontott tégla mix

4.798 Ft/m2

3.190 Ft
/m2

Színek:

téglavörös

bontott tégla mix

őszilomb

3.190 Ft/m2

vörös

2.790 Ft/m2

szürke

2.440 Ft/m2

antracit

2.790 Ft/m2



Kapható vörös, érdes és vörös, antikolt kivitelben.

Méretek: 135 x 147 cm, Magasság: 20/35/50 cm

VIRÁGTARTÓ

Penter Landhaus virágtartó, vörös, érdes

53.467 Ft/db

47.900 Ft
/db-tól(vörös, érdes)

Színek:

Kapható vörös, érdes és vörös, antikolt kivitelben.

Magasság: 40 cm, Átmérő: 71/105 cm

TŰZRAKÓ

Penter Landhaus tűzrakó, vörös, érdes

28.461 Ft/db

25.500 Ft
/db-tól(vörös, érdes)

Színek:

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu13

Könnyű tisztántarhatóságának köszönhetően a legnépszerűbb térburkoló klinkertégla.

Méret: 26 x 14 cm, Vastagság: 5 cm

PENTER LANDHAUS

Penter Landhaus, vörös, sima

7.231 Ft/m2

6.490 Ft
/m2

Színek:
vörös, sima

vörös, érdes

vörös, sima

32.500 Ft/db

vörös, érdes

25.500 Ft/db

vörös, sima

59.900 Ft/db

vörös, érdes

47.900 Ft/db



Fény és árnyék játéka a strukturált felületnek és a márványozásnak köszönhetően.

Méret: 40 x 40 cm, Vastagság: 3,8-4,0 cm

CARATSTYLE®
lapok

Carat style, antracit

1.132 Ft/db

765 Ft
/db

Színek:

A mosott felületű betonlapok, már kétféle szemcsemérettel is!

Méret: 40 x 40 cm, Vastagság: 3,8 cm

PICOLA PICOLA PARTY lapok

Picola, fövenybarna

794 Ft/db

555 Ft
/db

Színek:

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu14

Letisztult, homogén felület, mely sík és csúszásmentes. Kertek és teraszok burkolására.

Méret: 40 x 40 cm, Vastagság: 4 cm

KERTI LAP

Kerti lap, szürke

691 Ft/db

449 Ft
/db-tól

(szürke)

Színek:
homoksárga

3.660 Ft/m2

barna

3.110 Ft/m2

vörös

3.110 Ft/m2

szürke

2.740 Ft/m2

Picola Party

3.390 Ft/m2

fövenybarna

3.390 Ft/m2

szürke

3.390 Ft/m2

antracit

4.670 Ft/m2

dióbarna

4.670 Ft/m2



Finomszemcséjű, mosott, könnyen tisztán tartható felület. Semmelrock felületvédelem.

Méret: 40 x 40 cm, Vastagság: 3,8 cm

CORONA BRILLANT®
lapok

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu15

Corona Brillant, homok

1.111 Ft/db

765 Ft
/db

Színek:

Mosott felülete visszafogott, elegáns megjelenést biztosít.

Méret: 40 x 40 cm, Vastagság: 3,8 cm

PASTELLA®
lapok

Pastella lap, világosszürke

1.022 Ft/db

679 Ft
/db

Színek:
mediterrán barna

4.150 Ft/m2

pasztellsárga

4.150 Ft/m2

világosszürke

4.150 Ft/m2

alpesi zöld

4.670 Ft/m2

fövenybarna

4.670 Ft/m2

homok

4.670 Ft/m2



Különleges, melírozott színeivel, nagy méretével izgalmas megjelenést kölcsönöz.

Méretek: 60 x 30 cm, Vastagság: 3,8 és 8 cm

                       3,8 cm
                       8 cm

ASTI COLORI lapok

Asti Colori, cappuccino

1.491 Ft/db

895 Ft
/db

(3,8 cm)

1.864 Ft/db

1.345 Ft
/db

(8 cm)

Színek:

Minimalista elegancia, modern hatás, egyénileg és kombinálva egyaránt.

Méretek: 60 x 30 cm, Vastagság: 3,8 és 8 cm

                       3,8 cm
                       8 cm

ASTI NATURA lapok

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu16

Asti Natura, 3-féle szürke szín kombinálva

1.304 Ft/db

715 Ft
/db

(3,8 cm)

1.631 Ft/db

1.165 Ft
/db

(8 cm)

Színek:
grafit-fehér

cappuccino

füstbarna

napfénysárga

borvörös-fekete

sötétszürke

középszürke

világosszürke

7.480 Ft/m2

4.980 Ft/m2

6.480 Ft/m2

3.980 Ft/m2



A tiszta forma és a diszkrét elegancia minden felületet igényessé varázsol.

Méret: 60 x 30 cm, Vastagság: 4,5 cm

LUSSO TIVOLI lapok

Lusso Tivoli lap, krémfehér

3.072 Ft/db

1.800 Ft
/db

Színek:

Elegáns, nemes megjelenés, finommosott felület, Semmelrock felületvédelem.

Méretek: 40 x 40 cm, Vastagság: 3,8 cm

LA LINIA®
lapok

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu17

La Linia lap, gránitszürke és bazaltantracit, finommosott

1.473 Ft/db

889 Ft
/db

Színek:
ezüstszürke

9.990 Ft/m2

krémfehér

9.990 Ft/m2

bazaltantracit

5.430 Ft/m2

gránitszürke

5.430 Ft/m2



Rendkívüli megjelenést kölcsönöz teraszának és kertjében lévő útjainak.

Méret: 60 x 25 cm, Vastagság: 4 cm

TALPFA ELEM

Talpfa elem, antik barna

4.803 Ft/db

4.250 Ft
/db

Szín:
antikbarna

Kreatív, izgalmas járófelületet biztosít kerti utak kialakításához.

Méret: Ø 50 cm, Vastagság: 4 cm, Szükséglet: 5 db/m2

ÍVES TIPEGŐ

Íves tipegő, mandulafenyő

4.340 Ft/db

3.850 Ft
/db

Szín:

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu18

Atmoszféra és kisugárzás. A Bradstone Old Town a dél napsugarát hozza be otthonába.

Alapcsomag: 6,07 m2, 6 féle méretben vegyesen, Vastagság: 3,8-4,4 cm

OLD TOWN lapok

Bradstone Old Town, mészkőfehér

14.144 Ft/m2

8.190 Ft
/m2

Színek:
homok

mészkőfehér

mandulafenyő



Igényes, mediterrán hangulatú környezetet varázsol otthonába.
Travero lap méretek: 60 x 40, 40 x 40 , 40 x 20, 20 x 20 cm, Vastagság: 3,5 cm
Travero Grande lap méret: 81 x 21 cm, Vastagság: 4,8-5,2 cm

TRAVERO lapok

Travero lapok, homokkő, melírozott

17.766 Ft/m2

9.990 Ft
/m2

Travero Grande lap

Szín:

Alkalmazhaó díszkerítésként és telek határolásra. Travero termékek kiváló kiegészítője.
Normál kő: 40 x 20 x 15 cm, Fedkő: 40 x 20 x 15 cm, Fedlap: 50 x 23 x 5 cm
Félkő: 20 x 20 x 15 cm, Oszlopkő: 30 x 30 x 15 cm, Oszlop fedkő: 35 x 35 x 5 cm

TRAVERO kerítés

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu19

Travero kerítésrendszer, homokkő, melírozott

Szín:
homokkő, melírozott homokkő, melírozott

16.256 Ft/m2

9.590 Ft
/m2

Travero lapok

3.028 Ft
/db

Normálkő

1.706 Ft
/db

Félkő

2.985 Ft
/db

Fedkő

3.624 Ft
/db

Fedlap

6.179 Ft
/db

Oszlopkő

3.454 Ft
/db

Oszlopfedkő



Antikolt, patinás felület, melírozott színekkel.

Normálkő: 40 x 20 x 14 cm, Félkő: 20 x 20 x 14 cm, Fedlap: 33 x 25 x 8 cm

CASTELLO kerítés

Castello kerítés, szürke-fekete

Színek:

Klasszikus megjelenés, letisztult design. Egyszerű építhetőség, gazdaságos kivitelezés.

Világos bézs:
Normálkő: 40 x 20 x 16 cm
Félkő: 20 x 20 x 16 cm
Fedlap: 20 x 20 x 16 cm

RIVAGO kerítés

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu20

Rivago kerítés, középszürke

Színek:
szürke-fekete

vörös-barna

homok-sárga

középszürke

*világos bézs

1.041 Ft/db

790 Ft
/db-tólFedlap (középszürke)

*550 Ft/db
*275 Ft/db
*990 Ft/db

737 Ft/db

440 Ft
/db-tólNormálkő (középszürke)

368 Ft/db

220 Ft
/db-tólFélkő (középszürke)

1.539 Ft/db

770 Ft
/db

Fedlap

1.467 Ft/db

895 Ft
/db

Normálkő

749 Ft/db

595 Ft
/db

Félkő



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu21

Méretek:
Ø kb. 205 cm, magasság 44 cm
Alapcsomag*
84 db Mountain Block normálkő
20 db Mountain Block fedkő

BRADSTONE KÚT

Szín:

sárgásszürke

159.000 Ft
/db

Méretek:
106 x 58 cm, magasság 32 cm
Alapcsomag*
12 db Madoc Z-blokk
6 db Madoc fedlap

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ 1.

Szín:

sárgásszürke

39.000 Ft
/db

Méretek:
106 x 117 cm, magasság 46cm
Alapcsomag*
19 db Madoc Z-blokk
2 db Madoc kitöltő blokk
11 db Madoc fedlap

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ 2.

Szín:

sárgásszürke

69.000 Ft
/db

Méretek:
153,5 x 153,5 cm, magasság 88 cm
Alapcsomag*
48 db Madoc Z-blokk
10 db Madoc fedlap
1 db Old Town lap 60 x 60 cm
1 db Old Town lap 30 x 30 cm

BRADSTONE KERTI TÓ

Szín:

sárgásszürke

135.000 Ft
/db

Méretek:
40 x 200 cm, magasság 65 cm
Alapcsomag*
14 db Travero normálkő
2 db Travero fedlap

BRADSTONE KERTI PAD 2.

Szín:

homokkő

45.000 Ft
/db

Méretek:
35 x 35 cm, magasság 85 cm
Alapcsomag*
5 db Travero oszlopkő
2 db Travero fedkő

BRADSTONE KERTI CSAP

Szín:

homokkő

35.000 Ft
/db

Illusztráció

*A termék összeszerelést, felépítést igényel.
A csomag nem tartalmazza a kiegészítőket és a dekorációkat.

Illusztráció

Illusztráció

Illusztráció

Illusztráció

Illusztráció



Egyszerű, letisztult nagyméretű formák 
a szintkülönbségek leküzdéséhez.

Méret: 100 x 40 x 15 cm

BLOKKLÉPCSŐ

Blokklépcső, szürke

6.337 Ft/db

4.690 Ft
/db-tól

(szürke)

Klasszikus rézsűkő, melynek rekeszes felépítése kiváló vízfelszívódást 
tesz lehetővé, elősegítve a növényzet fejlődését.

Méret:            szélesség 27 cm, mélység 31 cm, magasság 13 cm
Anyagigény: 16 db/m2

FLORI®

szürke
Színek:

vörösbarna

570 Ft/db520 Ft/db

szürke
Színek:

barna

5.690 Ft/db4.690 Ft/db

Flori, szürke

1.058 Ft/db

520 Ft
/db-tól

(szürke)

Lehetőséget biztosít egy kreatív, izgalmas növénysziget kialakítására.

Méret:               20 cm (magasság)
Átmérõ:            30 cm
Anyagigény:    4,1 db/fm

MINI NÖVÉNYEDÉNY

Színek:
szürke vörösbarna

570 Ft/db520 Ft/db

Mini növényedény, vörösbarna (570 Ft/db)

762 Ft/db

520 Ft
/db-tól

(szürke)

Tartós és természetes megoldás parkolók kialakításához.

Méret:    40 x 40 x 8 cm
                 60 x 40 x 10 cm
Jelzõkõ: 8 x 8 x 8 cm Szín:

szürke

GYEPRÁCSKŐ

2.890 Ft/m2

2.590 Ft/m2

105 Ft/db

Gyeprácskő, szürke

4.310 Ft/db

2.590 Ft
/m2-től40 x 40 x 8 cm-es

antracit

5.690 Ft/db

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu22
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ALU-LÉPCSŐ éltakaró

4.297 Ft
/db-tól100 x 2,6 x 5,6 cm

Nélkülözhetetlen megoldás szintek elhatárolásához.

Méret:   szélesség   50 cm
               magasság  28 cm
               vastagság  6 cm

CLASSICO SORSZEGÉLY

Színek:
szürke

710 Ft/db

homoksárgabarna

890 Ft/db 990 Ft/db

Classico sorszegély, barna (890 Ft/db)

922 Ft/db

710 Ft
/db-tól

(szürke)

barnaantracit

750 Ft/db 750 Ft/db

vörös

750 Ft/db

szürke homoksárga

920 Ft/db495 Ft/db

KERTI SZEGÉLYEK
Kopóréteggel és egyenes tetővel. 

Méret:   szélesség 100 cm 
               magasság 20 cm
               vastagság 5 cm Színek:

Kerti szegélyek, 5-féle színben

1.213 Ft/db

495 Ft
/db-tól

(szürke)

A játszótérrel rendelkező kert elengedhetetlen kelléke.

Méret:          50x50 cm
Vastagság:  3,2 cm
Szín:             vörös

GUMILAP
Mész- és aluminátmentes besöprő homok.

Kiszerelés:           25 kg-os zsák
Szemcseméret:    0-1,5 mm (beige)
                                 0-2 mm (szürke)

SCHERF fugahomok

Letisztult megoldás a lépcsőfokok lezárásához.

Méretek: 100 x 2,6 x 5,6 cm 
                  120 x 2,6 x 5,6 cm 
Szín:         természetes alumínium

BETONFOLYÓKA

625 Ft
/db

Közterületek, parkolók és utak vízelvezetésére. 

Méret:                     50x20x8 cm 
Horonymélység:   2,5 cm
Szín:                        szürke

9.153 Ft
/m2

1.269 Ft
/db-tól(beige)

1.269 Ft/db
1.410 Ft/db

4.297 Ft/db
5.155 Ft/db



Használt piktogramok jelentéseAz Einstein® fugarendszer előnyei 

Kombi termékek előnyei

Gyalogosforgalom
A termék gyalogosforgalomra alkalmas, ha a
beépítés megfelel az e-UT 06.-03.42. sz. útügyi
előírásnak.

Személyautó
A termék személygépkocsi-forgalomra alkalmas,
ha az e-UT 06.-03.42. sz. útügyi előírásnak meg-
felel a beépítés.

Teherautó
A termék tehergépkocsi-forgalomra alkalmas, ha
az e-UT 06.-03.42. sz. útügyi előírásnak megfelel
a beépítés.

Semmelrock Protect®

Speciális felületvédő réteg, mely védelmet bizto-
sít egyes szennyeződésekkel szemben.

Semmelrock Premium Protect®

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

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

Semmelrock Concept
Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos
mintázattal és felszínnel harmonizálnak egy-
mással. 

Felületkezelés
A termék felülete speciális módon kerül meg-
munkálásra, így a kapott végeredmény még
egyedibb és különlegesebb. 

Minőség
A Semmelrock termékeket az MSZ EN 1338, 1339,
1440 sz. harmonizált európai szabványok szerint
gyártjuk és minősítjük.

CE kritériumok
Termékeink az európai harmonizált szabványok-
nak való megfelelőségen alapuló Teljesítmény
Nyilatkozattal rendelkeznek, melyek a raklap-
címkén található QR kód és DoP szám haszná-
latával letölthetőek: 
www.semmelrock.hu/tudastar/teljesitmeny-nyilatkozat

Fagyállóság
A Semmelrock termékei fagyállóak és nagyobb
részük sóálló is. (MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz.
szabványok szerint)

A Citytop+ térkő a szabadalmaztatott Einstein®

kötőrendszernek köszönhetően

• a legnagyobb erőhatásoknak is elmozdulásmentesen ellenáll,
• más Semmelrock rendszerekkel jól kombinálható,
• divatos szín- és formaválasztékkal rendelkezik,
• megbontás után a burkolat változatlan optikai megjelenéssel visszarakható,
• az egyedülálló technológia megakadályozza az élek letöredezését.

•  egyszerűbb és gyorsabb a lerakás
•  számos kialakítási lehetőség
•  különböző formátumok esetén is egységes 
    felület keletkezik

Különböző fektetési mintákat a weboldalunkon talál.

Ajánlott kombi térköveink:
•  Citytop, Citytop+ (6. oldal)
•  Appia antica (8. oldal)
•  Suprema (9. oldal)
•  Pastella (9. oldal)
•  Siena 2 (12. oldal)

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, és a készlet erejéig érvényesek! További információ: www.semmelrock.hu24

Semmelrock tervezés

Fenntartjuk annak jogát, hogy a technológiai fejlesztéssel összefüggésben, termék választékunkat vagy egyes termékeinket,
esetleg azok valamely jellemzőjét megváltoztassuk.

CITYTOP+

előtte utána

3 vagy 4 formátummal 
kialakítható minta

Kiválasztotta az Önnek leginkább tetsző burkolatot és biztos akar lenni benne, hogy az valóban
illik majd a környezetéhez? 2D-s és 3D-s tervezési szolgáltatásunk segítségével papírra vetjük
elképzeléseit és álmait.

• a 3D-s látványtervek segítenek
a termékek, színek és rakásminták
kiválasztásában
• a 2D-s tervek alaprajzi jellegűek,
megkönnyítik az anyagszükséglet
számítást és fektetési tervként hasz-
nálhatóak a kivitelezésnél

További információ a weboldalon és a
tervezo@semmelrock.hu e-mail címen
kérhető.
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Hasznos információk Kapcsolat

Területi képviselőink:

FELSŐZSOLCA

ÓCSA

Pápay Róbert régióvezető, +36/30/996-3772
Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom

Varga Andrea, +36/30/477-0337
Vas, Zala, Veszprém                                                          

Simon Attila, +36/30/668-6088
Budapest (Buda), Pest megyének Dunától
nyugatra és a 4-es főúttól délre eső része

Teknyős Zoltán, +36/30/569-9112
Somogy, Fejér

Krizsán Pál régióvezető, +36/30/200-6635
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés                                       

Farkas Ernő, +36/30/655-6510
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád                      

Juhász Gábor, +36/30/655-6511
Budapest (Pest), Pest megyének Dunától 
keletre és a 4-es főúttól északra eső része  

Mészáros Róbert, +36/30/743-8449
Bács-Kiskun, Csongrád                                                    

Honlapunkról letölthető kiadványok
• Kerti ötletek 2015
• Bradstone ötletek
• Alkalmazástechnikai útmutató 2015
• Fedezze fel a valódi szépséget! - ASTI lapok                                                                                           
• Tavaszi ajánlat 2015

Semmelrock szolgáltatások
• SMS – Semmelrock Minta Service – tesztelje termékeinket otthonában
• Semmelrock tervezés, 2D-s és 3D-s látványok készítése
• Mintakert és szaktanácsadás Ócsán és Felsőzsolcán
• Mintakert barangoló program honlapunkon
• Termékkereső felhasználási terület, színtónus vagy felületvédelem alapján

Mintakertek
Ócsai és felsőzsolcai mintakertjeink a hét minden napján várják Önt, ahol hétköznapokon
munkatársaink szaktanácsadással is segítik a legmegfelelőbb megoldást megtalálni. Honla-
punkon a termékleírások mellett virtuális mintakert barangoló programunk is  testközelbe
hozza ócsai kertünket, ezen kívül kiválaszthatja az Önhöz legközelebb eső, mintakerttel
rendelkező partnerünket is. www.semmelrock.hu

Logisztikai tarifák 2015
Fuvardíj az ország egész területén, címre szállítással, ledaruzással                       20.000 Ft + ÁFA
A díj szilárd útburkolattal megközelíthető szállítási címenként és fordulónként (0 – 22 tonna)
értendő, nem tartalmazza az esetleges behajtási engedély költségeit.

Raklap díjak (Ft/db) 
• eladási ár                                                                                                                                  2.500 Ft + ÁFA
• csomagolási költség (az eladási ár tartalmazza)                                                             500 Ft + ÁFA
• visszavételi ár saját szállításnál                                                                                        2.000 Ft + ÁFA
• visszavételi ár Semmelrock szállításnál a kereskedő telepéről                               1.600 Ft + ÁFA
Csak jó állapotú, vagy javítható raklapot áll módunkban visszavenni. 
Raklap visszavételi idő: a vásárlástól számított 3 hónap.

A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó ajánlott fogyasztói árak, illetve 
a készlet erejéig érvényesek!

Szabó Attila, +36/30/200-6634
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg                        

Jordán Gábor, +36/30/256-8246
Baranya, Tolna

Semmelrock márkakereskedő:

Vevőszolgálat és tájékoztatás:
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108., Tel.: +36/29/578-112, Fax: +36/29/578-119                        
3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1. (Ipari Park), Tel.: +36/46/502-310, Fax: +36/46/321-329

Mintakert és burkolattervezés:
E-mail: tervezo@semmelrock.hu, Tel.: +36/29/578-134

Győr-Moson-Sopron
Komárom-
Esztergom

Vas
Veszprém Fejér

Zala Bács-Kiskun

Csongrád

Békés

Hajdú-Bihar

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Nógrád

Heves

Borsod-Abaúj-Zemplén

Jász-Nagykun-
Szolnok

Pest

Pest

Somogy Tolna

Baranya

Tudta, hogy...?
...egy szakszerű kertépítési munkánál - függetlenül attól, hogy milyen
térkövek, illetve lapok kerülnek beépítésre - a burkoló elemek a teljes
burkolási költségnek csak kb. 30%-át teszik ki?
Így nincs nagy jelentősége annak, ha pár száz forinttal drágább térkövet,
vagy lapot választ!



Semmelrock. A Wienerberger company.

Hagyja magát inspirálni...
...és rendezze be második nappaliját a kertjében!


