
INŠPIRATÍVNE RIEŠENIA
PRE VAŠU ZÁHRADU

Ponuka platná od 20. 3. 2023 do 30. 6. 2023

Dlažby · Platne · Múriky · Plotové systémy · Obrubníky · Schody · Doplnky JARNÁ
PONUKA 2023

Všetky produkty ihneď  
k odberu
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Antracit Biela

Krémovo-biela
melírovaná

Biela Zafírovo-šedá

Strieborno-sivá
melírovaná

CARAT® VERTINO
Vzorovaná štruktúra povrchu zdôrazňuje prírodný cha-
rakter a travertínový vzhľad.

Platňa s fázou: 80 x 40 cm
Platňa s fázou: 60 x 40 cm - NOVINKA
Hrúbka: 4,2 cm 
Povrch: štruktúrovaný

CARAT® SANTINO
Štruktúrovaný povrch s očarujúcim vizuálnym efektom.

Platňa s fázou: 80 x 40 cm
Platňa s fázou:60 x 40 cm - NOVINKA
Hrúbka: 4,2 cm
Povrch: jemne kartáčovaný

CARAT® MONDEGO
Atraktívny vzhľad veľkých moderných formátov vďaka 
jemnému sľudovému akcentu.

Platňa s fázou: 80 x 40 cm 
Platňa s fázou: 60 x 40 cm - NOVINKA
Platňa s fázou a drážkami: 80 x 40 cm 
Hrúbka: 4,2 cm
Povrch: jemne kartáčový

44,00

35,90 €/m2

44,00

35,90 €/m2

44,00

35,90 €/m2
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UMBRIANO® KOMBI
Moderný dizajn, ostré hrany a štýlové farebné kombiná-
cie vynikajú najmä v prítomnosti modernej architektúry. 
Prírodný povrch s nepravidelnou textúrou a nášľapnou 
vrstvou z kremičitého piesku podčiarkuje unikátnosť 
produktu.

UMBRIANO® Platne
Prirodzená rôznorodosť jednotlivých platní a textú-
rovaný povrch dodávajú každému priestoru unikátny 
charakter, ktorý môžete ešte zvýrazniť výberom vzoru 
pokládky.

NOVA 7 KOMBI
Decentne farebne melírovaný povrch v prírodných odtie-
ňoch pôsobí veľmi harmonicky a prirodzene.

Platňa s mikrofázou:  
60 x 40 cm – 2 ks
40 x 40 cm – 2 ks
40 x 20 cm – 2 ks

1 Vrstva = 0,96 m2

Hrúbka: 6 cm
Povrch: textúrovaný

Granit béžová Granit béžováSivo-biela Sivo-biela

Platňa bez fázy: 60 x 30 cm
Hrúbka: 5 cm
Povrch: textúrovaný

Dlažba bez fázy s vlnitými hranami:  
50 x 30 cm - 4 ks 
40 x 30 cm - 3 ks 
20 x 30 cm - 2 ks
Hrúbka: 7 cm
Povrch: colorflow

Hrdzavo-čierna 
melírovaná

Cappuccino
melírovaná

Dymová hnedá
melírovaná

Medovo-hnedá

31,50

24,00 €/m2

31,50

24,00 €/m2

35,00

24,00 €/m2
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RETTANGO®  
KOMBI
Ak si myslíte, že klasická betónová dlažba je nuda, tak Rettango  
kombi vás vyvedie z omylu. Jej melírovaný vzor a príjemná farebná  
škála umožňuje vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem.

Sivo-grafitová
melírováná

Sivo-hnedo
grafitová

Mušľová
melírovaná

Dlažba s fázou a systémom Einstein®:  
20 x 10 cm - 12 ks 
20 x 20 cm - 12 ks 
30 x 20 cm - 6 ks 
1 vrstva = 1,08 m2

Hrúbka: 6 cm
Povrch: colormix

26,50

18,90 €/m2
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RETTANGO® KOMBI EKO
Dlažba vyniká škálou ponúkaných dvoch decentných 
melírovaných farebných variácií a zároveň vytvára až 1,5 
cm škáry na odtok zrážkovej vody, ktoré môžete ozdobiť 
škárovacím pieskom, prípadne nasadeným trávnikom.

Dlažba s fázou a systémom 
PaveLock Systém Einstein®:
10 x 20 cm - 12ks 
20 x 20 cm - 9ks 
30 x 20 cm - 8ks
Šírka škáry 1,5 cm
Hrúbka: 6 cm
1 vrstva = 1,08 m2

Sivo-hnedo
grafitová

RETTANGO®  
KOMBI

Sivo-grafitová 
melírovaná

25,50

19,90 €/m2
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Lávovo-sivá 
melírovaná

CASTELLO RUSTICO KOMBI
Nepravidelné otĺkané hrany a jemné nerovnosti citlivo 
podčiarkujú rafinovaný štýl a neodolateľné čaro dlažby.

Grafitová
melírovaná

Dlažba bez fázy: 
18,7 x 12,5 cm
12,5 x 12,5 cm
Hrúbka: 6 cm 
Povrch: otĺkaný, colorflow

CASTELLO ANTICO® 

Je priamo stvorený pre štýlové stvárňovanie exteriéro-
vých plôch bohatých na rôzne variácie, ktoré majú blíz-
ko k prírode.

CASTELLO ANTICO®  
Plotový systém
Castello plotový systém svojím otĺkaným povrchom  
s nepravidelne lámanými hranami a zvýraznený melíro-
vanými farbami pripomína staré časy.Dlažba bez fázy:  

25 x 18,7 cm
18,7 x 12,5 cm
12,5 x 12,5 cm
Hrúbka: 6 cm

Oker
melírovaná

Hnedá
melírovaná

Základný prvok: 40 x 20 x 14 cm
Polovičný prvok: 20 x 20 x 14 cm 
Krycia platňa pre stĺpik: 23 x 25 x 8 cm, rovná
Krycia platňa pre múr: 33 x 25 x 8 cm, rovná

Sivo-čierna 
melírovaná

Hnedá 
melírovaná 

Oker 
melírovaná 

Sivo-čierna
melírovaná

32,50

25,50 €/m2

39,50

28,50 €/m2od

7,00

2,60 €/ksod
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NOVINKA

ASTI KOMBI
Vďaka svojim podlhovastým formátom a melírovaným 
farbám spĺňa dlažba Asti požiadavky moderného  
dizajnu.

ASTI EKO 
Asti EKO dlažba je navrhnutá v súlade s ekologickými 
nárokmi - veľké dištančné prvky vytvárajú priestor 
pre odtok zrážkovej vody, ktorá tak vsakuje do svojho 
pôvodného prostredia. Škáry dlažby sa môžu vyplniť 
kamenivom či zeminou, do ktorej sa nasadí tráva.

Rozmer:
30 x 12,5 cm – 4 ks
40 x 12,5 cm – 4 ks
50 x 12,5 cm – 4 ks
30 x 16,7 cm – 2 ks
40 x 16,7 cm – 2 ks 
50 x 16,7 cm – 2 ks 
1 vrstva = 1 m2

Hrúbka: 7 cm
Povrch: colorflow

Sivo-grafitová 
melírovaná

Karamelová
melírovaná

Platinová-sivá

Dlažba s fázou: 60 x 30 cm
Hrúbka: 8 cm

Sivá

31,50

23,50 €/m2

25,50

19,90 €/m2
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Dymová sivá Dymová hnedá Sivá (strieška)

Základný prvok: 40 x 20 x 16 cm - 4,60 € / 3,60 € za ks
Základný prvok veľký: 60 x 20 x 16 cm - 7,00 € / 5,70 € za ks
Polovičný prvok: 20 x 20 x 16 cm - 2,50 € / 2,00 € za ks
Povrch: colormix

RIVAGO  
Plotový systém
Plotový systém s hladkou pohľadovou stranou presvedčí svojou  
jednoduchou eleganciou. Neutrálny vzhľad sa hodí ku každej  
architektúre a nenechá žiadne prianie nesplnené.

Strieška: 
Dymová sivá: 47 x 27 x 5 cm - 10,50 € / 8,50 € za ks
Dymová hnedá: 47 x 27 x 5 cm - 10,50 € / 8,50 € za ks
Sivá: 47 x 27 x 5 cm - 9,50 € / 7,40 € za ks
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PICOLA Platňa
Platne z vymývaného betónu sú kvalitatívny produkt, 
pri ktorom stojí v popredí úžitok a spoľahlivá funkcia. 
Vynikajúco sa hodia na vyhotovenie plošného krytu na 
terase, rôznych schodov ako aj k bazénom.

ELEGANT Záhradná platňa
Záhradná platňa Elegant s jemne skosenými hranami  
a melírovanými farbami nájdu uplatnenie na terasách, 
záhradných chodníčkoch, cestičkách a plochách okolo 
domu a bazénu.

Hnedá Mušľová
melírovaná

Platňa s fázou: 40 x 40 cm
Hrúbka: 3,8 cm 

Záhradná platňa s fázou: 50 x 50 cm
Hrúbka: 5 cm 

SENSO GRANDE
Pre všetkých tých, ktorí majú radi veľké priestory.  
Veľkoformátový program dlažieb Senso Grande sa po-
stará o suverénnu scenériu.

SUPREMA® KOMBI 
Vychutnať si život v prírode. Dlažba, ktorá okúzli vďaka 
svojim tónovaným farbám, nepravidelnému povrchu  
a zvlneným hranám.

Sivo-čierna
melírovaná

Sivo-čierna 
melírovaná

Sivo-hnedo
grafitová

Karamelová 
melírovaná 

Dlažba s mikrofázou:  
80 x 60 cm
60 x 40 cm 
40 x 40 cm
Hrúbka: 8 cm

Dlažba s fázou:
20 x 20 cm - 2 ks
40 x 20 cm - 1 ks
40 x 40 cm 2 ks
60 x 40 cm 2 ks 

1 vrstva = 0,96 m2

Hrúbka: 6 cm
Povrch: štruktúrovaný

26,50

20,90 €/m2

37,00

28,90 €/m2

27,00

19,90 €/m2

22,50

18,00 €/m2
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CITYTOP® GRANDE KOMBI
Moderný dizajn veľkoformátovej dlažby vyzdvihne 
okolie každého domu či budovy. Unikátne farebné 
tieňovanie jej dodáva punc luxusu, ktorý je umocnený 
harmonickými kombináciami odtieňov.

Dlažba s mikrofázou:
60 x 40 cm
40 x 40 cm
20 x 40 cm
Hrúbka: 6 cm

Dymová hnedá

Medová-hnedá
melírovaná

Dymová-žltá
melírovaná

Sivo-čierna
melírovaná

CITYTOP® KOMBI
Jednoduchý a decentný charakter ju predurčuje na 
tvorbu veľkých, príjemne pôsobiacich plôch. Zatraktív-
ni chodníky, ulice a parkoviská miest a obcí. Verejné 
priestranstvá budú pôsobiť prívetivejšie.

SCHODISKOVÝ BLOK
S našim schodiskovým blokom vytvoríte unikátne variá-
cie od jednoduchých po farebne zaujívamé.

Hnedá Granit svetláSivá

Dlažba s fázou a systémom Einstein®: 
30 x 20 cm 
20 x 20 cm
10 x 20 cm
Hrúbka: 6 cm

Hnedá: 22,50 € / 17,50 €/m2
Sivá: 18,00 € / 13,90 €/m2

Rozmer: 100 x 35 cm
Výška: 15 cm

22,50

13,90 €/m2od

27,00

19,90 €/m2

99,50

62,50 €/ks
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NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

BRADSTONE OLD TOWN 
Nášľapná platňa
Vďaka nášľapných platniam si môžete vytvoriť chodník  
a iné nášľapné plochy v záhrade. Platne sú veľmi obľú-
bené vďaka variabilnému využitiu, preto sme ponuku 
rozšírili o nové odtiene, či rozmer.

Rozmer:
45 x 45 cm
56 x 42 cm
Hrúbka: 3,8 až 4,4 cm

Bridlicová siváPieskovcová Slonovinová

Bridlicová sivá Medeno -  
gaštanová

Pieskovcová

BRADSTONE OLD TOWN  
Platňa
Atmosféra a vyžarovanie. Štruktúra prirodzene zvetra-
ného povrchu s nepravidelne lámanými hranami a teplé 
farebné odtiene podporujú tento prirodzený charakter.

Rozmer: 
60 x 60 cm- 3 ks
45 x 60 cm - 3 ks
30 x 60 cm - 9 ks
45 x 45 cm - 2 ks
30 x 45 cm - 12 ks 
30 x 30 cm - 6 ks 
Hrúbka: 3,8 - 4,4 cm

Bridlicová sivá: 56 x 42 x 3,7 cm - 14,50 € / 11,50 € za ks

55,50

45,00 €/m2

14,50

10,20 €/ksod
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NOVINKA NOVINKA

Pieskovcová

Slonovinová
melírovaná

Pieskovcová

Rohový prvok

Bridlicová-siváPieskovcová Bridlicová-sivá

Pieskovcová Slonovinová

BRADSTONE OLD TOWN 
Kruh

BRADSTONE OLD TOWN  
Obrubník

BRADSTONE OLD TOWN 
Schod

BRADSTONE OLD TOWN  
Bazénový lem

Rozmer: ø 270 cm / 5,72 m2
Rozmer: ø 390 cm / 11,93 m2
 

Rozmer: 60 x 4 cm
Výška: 15 cm 

Rozmer: 45 x 35 cm
Výška: 10 cm 

Rohový prvok: 45 x 45 cm
Základný prvok: 45 x 30 cm
Výška: 4 cm

65,50

50,50 €/m2

29,50

22,80 €/ks

12,00

9,30 €/ks

9,00

7,00 €/ks
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Béžová
melírovaná

Béžová Rohový prvok

BRADSTONE TRAVERO  
Obrubník

BRADSTONE TRAVERO  
Bazénový lem

Rozmer: 60 x 4 cm
Výška: 15 cm
Povrch: štruktúrovaný

Základný prvok: 60 x 30 cm
Rohový prvok: 45 x 45 cm
Výška: 3,3 až 3,7 cm

BRADSTONE TRAVERO  
Platňa
Platne neobvyklého pozdĺžneho formátu s prírodným, 
nepravidelne štruktúrovaným povrchom dodajú vášmu 
domovu zvláštnu atmosféru a záhrade nezameniteľný 
charakter.

Béžová
melírovaná

Rozmer:
60 x 40 cm
40 x 40 cm
40 x 20 cm 
20 x 20 cm
Hrúbka: 3,3 až 3,7 cm
Povrch: štruktúrovaný

Platňa: 35 x 35 x 5 cm - 13,50 € / 10,50 € za ks
Platňa: 50 x 23 x 5 cm - 14,50 € / 11,00 € za ks

69,00

49,90 €/m2

12,00

9,30 €/ks

9,00

7,00 €/ks
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Cappuccino
melírovaná

Dymová-hnedá
melírovaná

Sivo-čiena
melírovaná

TOSCANA  
KOMBI
Dlažba Toscana v troch farebných prevedeniach s prírodným 
vzhľadom nájde svoje uplatnenie pri moderných, ako aj  
tradičných stavbách.
Dlažba s fázou:
20 x 15 cm
15 x 15 cm 
15 x 10 cm
1 vrstva = 1,08 m2

Hrúbka: 6 cm bez systému Einstein® - 27,00 € /20,90 € za m2

Hrúbka: 8 cm so systémom Einstein® - 35,00 € / 27,90 € za m2

35,00

20,90 €/m2od
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NOVINKY 
JAR 2023

ARTE SQUARE KOMBI
Veľkoleposť vytvorenej plochy v lineárnom tvare  
s moderným a uhladeným vzorom určeným pre verejné 
plochy, námestia a parky. Svojou podstatou honosný 
a impozantný, ideálny k rezidenčným domom, vilovým 
štvrtiam.

Antracitová SiváDymová hnedá

Dlažba bez fázy  
s vlnitými hranami:
40 x 20 cm
30 x 20 cm

20 x 20 cm
20 x 10 cm
Hrúbka: 8 cm

LUSSO TIVOLI Schod
Nový schod Lusso Tivoli je ideálnym riešením. Jeho 
elegantný vzhľad sa hodí do každého prostredia, či už 
ho použijete samo-statne alebo v kombinácii s platňami 
Lusso Tivoli.

ADELO Kvetináč 
Moderný kvetináč Adelo s jednoduchými geometrickými 
tvarmi a hladkou štruktúrou je ideálnou voľbou pre ľudí, 
ktorí sledujú najnovšie trendy.

Krémová biela PlatinoStrieborná sivá Silexo

Rozmer: 50 x 50 cm
Výška: 28 cmRozmer: 60 x 35 cm

Výška: 15 cm

35,00 €/m2

63,00 €/ks 15,50 €/ks



3D GRAFICKÝ  
NÁVRH PLOCHY
Objavili ste dlažbu, ktorá sa vám páči  
a nie ste si istí, či je vhodná pre váš projekt?  
S našou službou grafického návrhu plochy 
zdarma prenesieme váš sen na papier. 

V prípade záujmu o službu grafického návrhu 
plochy vyplňte príslušný formulár dostupný na 
wienerberger.sk/semmelrock.

V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým 8t nákladným vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru. O ďalších službách sa informujte vo vašich 
stavebninách. Jarná ponuka platí u všetkých zmluvných predajcov firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN na Slovensku v termíne od 20. 3. do 30. 6. 2023. Uvedené odporúčané ceny  

sú v EUR s DPH. Informujte sa aj o ďalších našich výrobkoch na www.wienerberger.sk/semmelrock. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.

VYBERTE SI DLAŽBU  
PODĽA SVOJICH PREDSTÁV

Semmelrock člen skupiny Wienerberger
www.wienerberger.sk/semmelrock

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď

MOBILNÁ
APLIKÁCIA

GardenVisions zadarmo
k stiahnutiu

VIZUALIZÁCIA 
ZADARMO


