
Asti Colori, grafit-fehér (részletek a 17. oldalon)

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

Érvényes: 2016. március 7-től június 30-ig

Vonzó ajánlat 
több mint 

50 termékre!



A CITYTOP® termékcsalád
sárga-fehér grafit-terra

CITYTOP® Kombi
Színek: szürke, őszilomb, mediterrán,
vörös-barna, sarkifény, barna-fekete

CITYTOP® GRANDE Kombi
Színek: betonszürke, homokbarna

grafit-terra, grafit-réz

CITYTOP+® Kombi
Színek: szürke, szürke-fehér

sárga-fehér, barna-fehér

legszínesebb tagja legerősebb tagja legnagyobb tagja

4.490 Ft
/m2

3.990 Ft/m2 (szürke)

4.010 Ft
/m2

3.050 Ft/m2 (szürke)

3.810 Ft
/m2

2.895 Ft/m2 (szürke)

őszilomb



karamell

2.895 Ft
/m2

CITYTOP® SMART
legaktuálisabb tagja

őszilomb

2.895 Ft/m2

barna-mix

2.895 Ft/m2

középbarna

2.895 Ft/m2

szürke

2.590 Ft/m2

További részletek a Citytop termékcsaládról a 6-7. oldalon.

Kapható még az alábbi színekben:

A TAVASZ
T E R M É K E

CITYTOP® SMART
k a r a m e l l



ASTI® Colori
Színek és formák harmonikus találkozása

cappuccino

grafit-fehér

napfénysárga

füstbarna

borvörös-fekete

925 Ft
/db

5.135 Ft/m2
(60x30x3,8 cm)

1.390 Ft
/db

7.715 Ft/m2
(60x30x8 cm)

Az ASTI termékcsalád
legújabb tagjai:



ASTI® Natura
Elegáns, nagy lapok, modern design

sötétszürke

középszürke

világosszürke

homokbarna

középszürke és borvörös-fekete

sötétszürke és grafit-fehér

világosszürke és füstbarna

homokbarna és cappuccino  

ASTI Natura és ASTI Colori színkombinációk:

745 Ft
/db

4.135 Ft/m2
(60x30x3,8 cm)

1.210 Ft
/db

6.720 Ft/m2
(60x30x8 cm)

• ASTI Kombi térkő (11. oldal)
• ASTI Colori blokklépcső 

(Kerti ötletek 2016 - 138. oldal)



Színek és formák variánsai izgalmas felületi kialakításokat tesznek lehetővé. 

Méretek: 20x10, 20x20, 30x20 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. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Citytop Kombi, sarkifény (3.810 Ft/m2)

4.663 Ft/m2

2.895 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:
barna-fekete

3.810 Ft/m2

sarkifény

3.810 Ft/m2

vörös-barna

3.810 Ft/m2

mediterrán

3.810 Ft/m2

őszilomb

3.810 Ft/m2

szürke

2.895 Ft/m2

Ár-érték arányban verhetelen megoldás!

Méret: 20x13,3 cm Vastagság: 5 cm

CITYTOP® SMART

Citytop Smart, őszilomb (2.895 Ft/m2)

4.155 Ft/m2

2.590 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:
karamell

2.895 Ft/m2

őszilomb

2.895 Ft/m2

barna-mix

2.895 Ft/m2

középbarna

2.895 Ft/m2

szürke

2.590 Ft/m2



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu

7

A legnépszerűbb termékünk az Einstein® fugatávtartó rendszerrel.

Méretek: 20x10, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

CITYTOP+®
Kombi

Citytop+ Kombi, sárga-fehér (4.010 Ft/m2)

5.001 Ft/m2

3.050 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:
barna-fehér

4.010 Ft/m2

sárga-fehér

4.010 Ft/m2

szürke-fehér

4.010 Ft/m2

szürke

3.050 Ft/m2

EINSTEIN®

A legstabilabb 
fugatávtartó rendszerünk.

További információ a 24. oldalon.

A Citytop termékcsalád legújabb tagja ötvözi a nagy méret és a kombi forma előnyeit.

Méretek: 20x40, 40x40, 60x40 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

CITYTOP® GRANDE Kombi

Citytop Grande Kombi, grafit-terra (4.490 Ft/m2)

6.350 Ft/m2

3.990 Ft
/m2-től

(betonszürke)

Színek:
grafit-réz

4.490 Ft/m2

grafit-terra

4.490 Ft/m2

homokbarna

4.290 Ft/m2

betonszürke

3.990 Ft/m2



Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő.

Méretek: 22,6x19,2, 19,2x15, 19,2x11,3 cm vegyesen Vastagság: 8 cm

APPIA ANTICA®
Kombi

Appia antica Kombi, lávavörös, melírozott, nem antikolt

9.153 Ft/m2

6.200 Ft
/m2

Színek:

lávaszürke

lávavörös

Egyenetlen élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg. Semmelrock felületvédelem.

Méretek: 20x15, 20x10, 10x15 cm vegyesen Vastagság: 5 cm

APPIA ANTICA®
Kombi

Appia antica Kombi, lávaszürke, melírozott, nem antikolt

7.380 Ft/m2

5.200 Ft
/m2

Színek:

lávaszürke

lávavörös

Természetes megjelenésével összekapcsolja a hagyományos és a modern értékeket.

Méretek: 22,6x19,2, 19,2x15, 19,2x11,3 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. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Appia antica antikolt, lávaszürke, melírozott

10.135 Ft/m2

7.200 Ft
/m2

Szín:
lávaszürke



Visszafogott elegancia nemes, mosott natúrkő felülettel kialakítva.

Méretek: 20x10, 20x20, 30x20 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. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Pastella Kombi, világosszürke

6.972 Ft/m2

4.970 Ft
/m2

Színek:

világosszürke

pasztellsárga

fövenybarna

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

3.730 Ft
/m2

Szín:
őszilomb

A 2:1 arányú téglalap forma letisztult megjelenést biztosít.

Méret: 10x20 cm Vastagság: 4 cm

NARDO®

Nardo, szürke

4.509 Ft/m2

2.540 Ft
/m2-től

(szürke)

Színek:
őszilomb

3.250 Ft/m2

szürke

2.540 Ft/m2

vörös

2.890 Ft/m2



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. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Színek:

patinabronz (10 cm)

patinaszürke (8és10cm)

ARTE - Pest Buda kockakő, patinabronz

11.829 Ft/m2

7.750 Ft
/m2

(8 cm)

14.757 Ft/m2

10.300 Ft
/m2

(10 cm)

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

Méretek: 20x20, 40x20, 40x40, 60x40 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

SUPREMA Kombi

Suprema Kombi, sárga-mészkőfehér

7.126 Ft/m2

4.770 Ft
/m2

Színek:

sárga-mészkőfehér

sárgásbarna

szürkésbarna



Változatos, egyedi formavilága újszerű, elegáns megjelenést kölcsönöz.

Méretek: 30x12,5, 40x12,5, 50x12,5, 30x16,7, 40x16,7, 50x16,7 cm Vastagság: 7 cm

ASTI®
Kombi

Asti Kombi, szürkésbarna (6.990 Ft/m2)

9.144 Ft/m2

5.990 Ft
/m2-től(világosszürke, középszürke)

Színek:
sárgásszürke

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. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Naturo, gránitszürke

10.561 Ft/m2

6.830 Ft
/m2

Színek:

gránitszürke

antracitsárgásszürke

6.990 Ft/m2

szürkésbarna

6.990 Ft/m2

középszürke

5.990 Ft/m2

világosszürke

5.990 Ft/m2



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Kapható vörös, érdes és vörös, antik kivitelben.

Méret: 135x147 cm Magasság: 20/35/50 cm

PENTER VIRÁGTARTÓ

Penter Landhaus virágtartó, vörös, érdes

55.563 Ft/db

49.900 Ft
/db-tól(vörös, érdes)

Színek:

Kapható vörös, érdes és vörös, antik kivitelben.

Magasság: 40 cm Átmérő: 71/105 cm

PENTER TŰZRAKÓ

Penter Landhaus tűzrakó, vörös, érdes

29.782 Ft/db

26.700 Ft
/db-tól(vörös, érdes)

Színek:
vörös, antik

33.900 Ft/db

vörös, érdes

26.700 Ft/db

vörös, antik

62.300 Ft/db

vörös, érdes

49.900 Ft/db

Kiváló minőségű, rendkívül ellenálló és tartós felület.

Méret: 20x10 cm Vastagság: 5,2 cm

PENTER DRESDEN

Penter Dresden, antracitbarna

12.306 Ft/m2

11.050 Ft
/m2

Szín:
antracitbarna

Könnyű tisztántarhatóságának köszönhetően a legnépszerűbb térburkoló klinkertégla.

Méret: 26x14 cm Vastagság: 5 cm

PENTER LANDHAUS

Penter Landhaus, vörös, sima

7.518 Ft/m2

6.750 Ft
/m2

Színek:

vörös, érdes

vörös, sima



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Antikolt felszínével, töredezett éleivel, egyedi színvilágával mediterrán felülethatást kelt.

Méret: 24x11,8 cm Vastagság: 5 cm

FUEGO ANTICO

Fuego antico, bontott tégla mix

4.928 Ft/m2

3.350 Ft
/m2

Színek:

téglavörös

bontott tégla mix

Antik megjelenés, mediterrán könnyedség.

Méretek: 12,5x6,2, 12,5x12,5, 18,7x12,5, 25x18,7 cm Vastagság: 6 cm

CASTELLO ANTICO®

Castello antico, homok-sárga

8.860 Ft/m2

5.995 Ft
/m2

Színek:

szürke-fekete

vörös-barna

lazac

homok-sárga



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

Méretek: 50x50, 50x25, 25x25 cm Vastagság: 8 cm

UMBRIANO®

Umbriano, antracit

15.088 Ft/m2

10.850 Ft
/m2

Színek:

gránit-beige

gránitszürke-fehér

beige-barna

antracit

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Letisztult, homogén felület, mely sík és csúszásmentes. Kertek és teraszok burkolására.

Méret: 40x40 cm Vastagság: 4 cm szürke
vörös, barna
homok, szürke-antracit, barna-antracit

KERTI LAP

Kerti lap, szürke-antracit (3.815 Ft/m2)

709 Ft/db

475 Ft
/db-tól

(szürke)

barna-antracit

625 Ft/db

625 Ft/db

625 Ft/db

barna

535 Ft/db

vörös

535 Ft/db

szürke

475 Ft/db

1.120 Ft
/db

6.220 Ft/m2

1.678 Ft/db

2.890 Ft/m2

3.265 Ft/m2

3.815 Ft/m2

Színek:
szürke-antracit

homoksárga

UMBRIANO®
lapok

Méret: 60x30x3,8 cm

gr
án

it-
be

ig
e

gr
án

its
zü

rk
e-

fe
hé

r



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

Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 cm

CORONA BRILLANT®

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Corona Brillant, homok

1.143 Ft/db

805 Ft
/db

Színek:
alpesi zöld

fövenybarna

homok

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

Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8-4,0 cm

CARATSTYLE®

Carat style, antracit

1.132 Ft/db

795 Ft
/db

Színek:

A mosott felületű betonlapok, már kétféle szemcsemérettel is!

Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 cm

PICOLA PICOLA PARTY

Picola, fövenybarna

826 Ft/db

580 Ft
/db

Színek:
Picola Party

fövenybarna

világosszürke

antracit

dióbarna

4.915 Ft/m2

3.540 Ft/m2

4.850 Ft/m2

805 Ft/db

805 Ft/db

580 Ft/db

580 Ft/db

580 Ft/db

805 Ft/db

795 Ft/db

795 Ft/db



Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Mosott felülete visszafogott, elegáns megjelenést biztosít.

Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 cm

PASTELLA®
lapok

Pastella lapok, világosszürke

1.022 Ft/db

715 Ft
/db

Színek:
mediterrán barna

világosszürke

Egyedi formája révén sokoldalúan variálható, különleges textúrájú felület.

Méret: 100x40/30 cm Vastagság: 3,8-4,2 cm

SHADE

Shade, kékesszürke

5.715 Ft/db

3.990 Ft
/db

Színek:

Előkelő, letisztult design, amely skandináv hangulatot kölcsönöz környezetének.

Méretek: 60x25, 60x12,5 cm Vastagság: 3,8-4,2 cm

SVEN

Sven, északi szürke

16.466 Ft/m2

10.350 Ft
/m2

Szín:
északi szürke

kékesszürke

mészkőfehér

4.365 Ft/m2 11.415 Ft/m2

715 Ft/db

715 Ft/db

3.990 Ft/db

3.990 Ft/db
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Különleges, melírozott színeivel, nagy méretével izgalmas megjelenést kölcsönöz.

Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 és 8 cm

                       3,8 cm
                       8 cm

ASTI® COLORI lapok

Asti Colori lapok, cappuccino

1.491 Ft/db

925 Ft
/db

(60x30x3,8 cm)

2.019 Ft/db

1.390 Ft
/db

(60x30x8 cm)

Színek:
füstbarna

borvörös-fekete

cappuccino

napfénysárga

grafit-fehér

7.715 Ft/m2

5.135 Ft/m2

Minimalista elegancia, modern hatás, egyénileg és kombinálva egyaránt.
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 és 8 cm
Méret: 60x15 cm Vastagság: 8 cm                                            3,8 cm           8 cm
                       60x30 cm
                       60x15 cm

ASTI® NATURA lapok

Asti Natura lapok, világosszürke

1.304 Ft/db

745 Ft
/db

(60x30x3,8 cm)

1.765 Ft/db

1.210 Ft
/db

(60x30x8 cm)

965 Ft/db

660 Ft
/db

(60x15x8 cm)

Színek:
homokbarna

(csak 60x30x3,8 cm)

középszürke

7.330 Ft/m2

6.720 Ft/m24.135 Ft/m2

világosszürke

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

Méret: 60x30 cm Vastagság: 4,5 cm

LUSSO TIVOLI

Lusso Tivoli, krémfehér

3.072 Ft/db

1.860 Ft
/db

Színek:
ezüstszürke

krémfehér

Elegáns, nemes megjelenés, finommosott felület, Semmelrock felületvédelem.

Méret: 40x40 cm Vastagság: 3,8 cm

LA LINIA®
lapok

La Linia lapok, gránitszürke és bazaltantracit, finommosott

1.473 Ft/db

920 Ft
/db

Színek:
bazaltantracit

gránitszürke

10.325 Ft/m2 5.615 Ft/m2

1.860 Ft/db

1.860 Ft/db

920 Ft/db

920 Ft/db
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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

14.144 Ft/m2

8.490 Ft
/m2

Színek:
homok

mészkőfehér

Rusztikus báj és romantikus hatás.

Méretek 25x25, 60x25, 60x12,5 cm, Vastagság: 3,8-4,2 cm

NORDIC MARITIME

Nordic Maritime, kagylószürke

17.099 Ft/m2

10.350 Ft
/m2

Szín:
kagylószürke

Bradstone Old Town, mészkőfehér
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Igényes, mediterrán hangulatú környezetet varázsol otthonába.
Travero lap méretek: 60x40, 40x40, 40x20, 20x20 cm Vastagság: 3,5 cm
Travero Grande lap méretek: 81x21, 81x31, 81x41 cm Vastagság: 4,8-5,2 cm

TRAVERO

Bradstone Travero Grande lapok, homokkő, melírozott

17.766 Ft/m2

10.350 Ft
/m2

(Travero Grande lapok)

Szín:
homokkő, melírozott

16.256 Ft/m2

9.890 Ft
/m2

(Travero lapok)

TRAVERO GRANDE
Alkalmazható díszkerítésként és telek határolásra. Travero termékek kiváló kiegészítője.
Normálkő:  40x20x15 cm Félkő: 20x20x15 cm Fedkő: 40x20x15 cm 
Fedlap: 50x23x5 cm Oszlopkő: 30x30x15 cm Oszlop fedkő: 35x35x5 cm

TRAVERO falrendszer

Bradstone Travero falrendszer, homokkő, melírozott

Szín:
homokkő, melírozott

3.104 Ft
/db

(Normálkő)

1.749 Ft
/db

(Félkő)

3.060 Ft
/db

(Fedkő)

3.714 Ft
/db

(Fedlap)

6.334 Ft
/db

(Oszlopkő)

3.540 Ft
/db

(Oszlop fedkő)
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Antikolt, patinás felület, melírozott színekkel.

Normálkő: 40x20x14 cm Félkő: 20x20x14 cm Fedlap: 33x25x8 cm

CASTELLO kerítés

Castello kerítés, homok-sárga

Színek:
szürke-fekete

vörös-barna

homok-sárga

1.613 Ft/db

790 Ft
/db

(Fedlap)

1.467 Ft/db

915 Ft
/db

(Normálkő)

991 Ft/db

610 Ft
/db

(Félkő)

Klasszikus megjelenés, letisztult design. világos bézs, mokka:
Egyszerű építhetőség, gazdaságos kivitelezés. Nagykő: 60x20x16 cm

Normálkő: 40x20x16 cm
Félkő: 20x20x16 cm
Fedlap: 47x27x5 cm

RIVAGO kerítés

Rivago kerítés, középszürke

Színek:

középszürke

mokka

368 Ft/db

235 Ft
/db-tól(Félkő, középszürke)

580 Ft/db
290 Ft/db

1.030 Ft/db

870 Ft/db

1.105 Ft/db

705 Ft
/db-tól(Nagykő, középszürke)

737 Ft/db

470 Ft
/db-tól(Normálkő, középszürke)

1.257 Ft/db

825 Ft
/db-tól(Fedlap, középszürke)

világos bézs



Egyszerű, letisztult nagyméretű formák 
a szintkülönbségek leküzdéséhez.

Méret: 100x40x15 cm

BLOKKLÉPCSŐ

Blokklépcső, szürke

8.242 Ft/db

5.490 Ft
/db-tól

(szürke)

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

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

FLORI®

szürke
Színek:

vörösbarna

590 Ft/db540 Ft/db

szürke
Színek:

barna

6.490 Ft/db5.490 Ft/db

Flori, szürke

1.058 Ft/db

540 Ft
/db-tól

(szürke)

Lehetőséget biztosít egy kreatív, izgalmas növénysziget kialakítására.

Méretek: 20 cm magas, 30 cm átmérő
Anyagigény: 4,1 db/fm

MINI NÖVÉNYEDÉNY

Színek:
szürke vörösbarna

590 Ft/db540 Ft/db

Mini növényedény, vörösbarna (590 Ft/db)

762 Ft/db

540 Ft
/db-tól

(szürke)

Tartós és természetes megoldás parkolók kialakításához.

Méretek: 40x40x8 cm
                  60x40x10 cm
Jelzőkő:   8x8x8 cm Szín:

szürke

GYEPRÁCSKÖVEK

2.990 Ft/m2

2.690 Ft/m2

115 Ft/db

Gyeprácskő, szürke

4.310 Ft/db

2.690 Ft
/m2-től

(40x40x8 cm)

antracit

6.490 Ft/db

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
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Nélkülözhetetlen megoldás szintek elhatárolásához.

Méretek: szélesség 50 cm
                  magasság 28 cm
                  vastagság 6 cm

CLASSICO SORSZEGÉLY

Színek:
szürke

720 Ft/db

homoksárgabarna

900 Ft/db 1.000 Ft/db

Classico sorszegély, barna (900 Ft/db)

1.010 Ft/db

720 Ft
/db-tól

(szürke)

barnaantracit

750 Ft/db 750 Ft/db

vörös

750 Ft/db

szürke homoksárga

920 Ft/db499 Ft/db

KERTI SZEGÉLY
Kopóréteggel és egyenes tetővel. 

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

Kerti szegély, 5-féle színben

1.213 Ft/db

499 Ft
/db-tól

(szürke)

Mész- és aluminátmentes besöprő homok.
Kiszerelés:         25 kg-os zsák
Szemcseméret: 0-1,5 mm (bézs)
                              0-2 mm (szürke, antracit)
                              2-5 mm (szürke, antracit)

SCHERF fugahomok BETONFOLYÓKA

650 Ft
/db

Közterületek, parkolók és utak vízelvezetésére. 

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

1.301 Ft
/db-tól(bézs)

1.301 Ft/db
1.447 Ft/db
1.743 Ft/db

978 Ft/db

CITYTOP PALISZÁDOK

Citytop paliszádok, barna (1.920 Ft/db-tól)

2.400 Ft/db

1.770 Ft
/db-tól(szürke, Paliszád 40)

szürke

Színek:

barna antracit

A szinteltolások esztétikus és           40

praktikus megoldása.                          60

                                                                   80

Méret: 12x16,5 cm                              100

Magasság: 40, 60, 80, 100 cm                          szürke         barna, antracit

2.780 Ft/db
3.630 Ft/db
4.445 Ft/db

1.770 Ft/db
2.985 Ft/db
3.840 Ft/db
4.670 Ft/db

1.920 Ft/db

Paliszád 40 Paliszád 60 Paliszád 80 Paliszád 100



Semmelrock Protect®

Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít egyes szeny-
nyeződésekkel szemben.

Semmelrock Premium Protect®

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

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

Semmelrock Concept
Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos mintázattal 
és felszínnel harmonizálnak egymással. 

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

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

CE kritériumok
Termékeink az európai harmonizált szabványoknak való meg-
felelőségen alapuló Teljesítmény Nyilatkozattal rendelkeznek,
melyek a raklapcímkén található QR kód és DoP szám haszná-
latával letölthetőek: 
www.semmelrock.hu/tudastar/teljesitmeny-nyilatkozat

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

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

Terhelhetőség

A termék gyalogosforgalomra alkalmas. 

A termék személygépkocsi-forgalomra alkalmas.

A termék tehergépkocsi-forgalomra alkalmas.

•  egyszerűbb és gyorsabb a lerakás
•  számos kialakítási lehetőség (különböző fektetési 
    mintákat a weboldalunkon talál)
•  különböző formátumok esetén is egységes felület 
    keletkezik
•  minden esetben zárt alakzatot kapunk
•  soros, vagy szabad kötésben is rakható, minden 
    formátumban 
•  90 fokkal elfordítva is kialakítható

    Kombi termékeinket a kiadványainkban 
    az itt látható piktogrammal jelöljük.

Ajánlott kombi térköveink:
•  Citytop® Kombi (6. oldal)
•  Citytop+® Kombi (7. oldal)
•  Citytop® Grande Kombi (7. oldal)
• Appia antica® Kombi (8. oldal)
•  Pastella® Kombi (9. oldal)
•  Suprema Kombi (10. oldal)
•  Asti Kombi (11. oldal)

3 vagy 4 formátummal 
kialakítható minta

Használt piktogramok 
jelentése

Kombi termékek
előnyei

Az Einstein®

fugarendszer előnyei

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.

CITYTOP+®

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!

Az Einstein® rendszerrel kapcsolatos 
animációs film a www.semmelrock.hu 
oldalon található.

TIPP:

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
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Területi képviselőink

Semmelrock márkakereskedő:

Szolgáltatásaink Logiszikai tarifák 2016

FELSŐZSOLCA

ÓCSA

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
• Kiadványok elektronikusan letölthető formátumban
• SMS - Semmelrock Minta Service - tesztelje termékein-

ket otthonában
• Mintakert és szaktanácsadás Ócsán és Felsőzsolcán
• Termékkereső felhasználási terület, színtónus vagy felü-

letvédelem alapján
• Semmelrock tervezés 2D-s és 3D-s látványok készítése  

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

A 3D-s látványtervek segítenek a termékek, színek és ra-
kásminták kiválasztásában.
A 2D-s tervek alaprajzi jellegűek, megkönnyítik az anyag-
szükséglet számítást és fektetési tervként használha-
tóak a kivitelezésnél.

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

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

Fuvardíj az ország egész területén, címre szállítással,
ledaruzással

fuvardíj/kocsi/szállítási cím 20.000 Ft + ÁFA

A díj szilárd útburkolattal megközelíthető szállítási cí-
menként és fordulónként (0-22 tonna) értendő, nem tartal-
mazza az esetleges behajtási engedély költségeit.

Raklap díjak (Ft/db) 
• eladási ár 2.500 Ft + ÁFA
• csomagolási költség 500 Ft + ÁFA

(az eladási ár tartalmazza)
• visszavételi ár saját szállításnál 2.000 Ft + ÁFA
• visszavételi ár Semmelrock 1.600 Ft + ÁFA

szállításnál a kereskedő telepéről

Csak jó állapotú vagy javítható raklapot áll módunkban
visszavenni. Raklap visszavételi idő: a vásárlástól számí-
tott 3 hónap.

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

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

Pápay Róbert (régióvezető) 
Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom megye
+36 (30) 996 3772  |  robert.papay@semmelrock.hu

Varga Andrea Vas-, Zala megye
+36 (30) 477 0337  |  andrea.varga@semmelrock.hu

Teknyős Zoltán Veszprém-, Somogy megye
+36 (30) 569 9112  |  zoltan.teknyos@semmelrock.hu

Jordán Gábor Fejér-, Tolna-, Baranya megye
+36 (30) 256 8246  |  gabor.jordan@semmelrock.hu
                                                                               
Simon Attila  Budapest (Buda), Pest megye 
(Dunától nyugatra és a 4-es főúttól délre)
+36 (30) 668 6088  |  attila.simon@semmelrock.hu

Krizsán Pál (régióvez.)  Jász-Nagykun-Szolnok-, Békés megye
+36 (30) 200 6635  |  pal.krizsan@semmelrock.hu

Juhász Gábor Budapest (Pest), Pest megye 
(Dunától keletre és a 4-es főúttól északra)
+36 (30) 655 6511  |  gabor.juhasz@semmelrock.hu

Mészáros Róbert  Bács-Kiskun-, Csongrád megye
+36 (30) 743 8449  |  robert.meszaros@semmelrock.hu

Szabó Attila  Hajdú-Bihar-, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
+36 (30) 200 6634  |  attila.szabo@semmelrock.hu

Farkas Ernő Borsod-Abaúj-Zemplén-, Heves-, Nógrád megye
+36 (30) 655 6510  |  erno.farkas@semmelrock.hu

előtte utána

Kapcsolat

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt 
tekintse meg a kívánt terméket a márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Semmelrock tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak és a készlet 
erejéig érvényesek! A tényleges eladási árakról tájékozódjon az ország egész területén megtalálható márkakereskedőinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Hagyja magát inspirálni...
...és rendezze be második nappaliját a kertjében!

Semmelrock. A Wienerberger company.


