
Podzimní akce platná od 15.09. do 30.11.2017

Barevný podzim do 
Vaší zahrady
Venkovní dlažba a doplňky pro Vaši zahradu, terasu a chodníky.

Slevy 
až 

-46 %

Velkorysé moderní dlažby
od velkoformátové po klasickou

krásné bareVné melíry
elegantní kompozice několika barev

Garden Visions
nová aplikace k vytvoření vlastního návrhu



Termín dodání potvrdí zákaznický servis. Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez dopravy. Ceny jsou doporučené 
výrobcem a v jednotlivých prodejnách se mohou lišit. Tiskové chyby vyhrazeny.  
Kompletní nabídku produktů naleznete na www.semmelrock.cz.

           

Formáty:  40 x 40 cm
Výška:  5 cm, se zkosením
Cena: 151,30 Kč/ks   akční cena 99 Kč/ks

Perla – bílá

Senso Grande – bílohnědočerná

Appia antica – lávově šedá melírovaná

ceníková cena 533,60 Kč/m2

Nyní sleva -25 %

ceníková cena 615,90 Kč/m2

Nyní sleva -27 %

ceníková cena 151,30 Kč/ks

Nyní sleva -35 %

|PERLA . 

Velice elegantní dlaždice s jemnými odlesky díky 
slídovému písku. Povrchová ochrana Semmelrock 
Protect®.

bílá

        

Formát: 80 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 40 cm, 40 x 40 cm
Výška:  8 cm
Cena: 615,90 Kč/m2   akční cena 449 Kč/m2

bílohnědočerná

|SENSO GRANDE . 

Velkoformátová dlažba pro ztvárnění  
exkluzivních ploch.

|APPIA ANTICA neotloukaná . 

Dlažba v jemném barevném stínování.

        

Formát:  22,6 x 19,2 cm, 15,1 x 19,2 cm  
11,3 x 19,2 cm

Výška: 8 cm
Cena:  533,60 Kč/m2   akční cena 399 Kč/m2

lávově šedá 
melírovaná

lávově červená 
melírovaná



La Linia – granit světlá

Termín dodání potvrdí zákaznický servis. Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez dopravy. Ceny jsou doporučené 
výrobcem a v jednotlivých prodejnách se mohou lišit. Tiskové chyby vyhrazeny.  
Kompletní nabídku produktů naleznete na www.semmelrock.cz.

Formát:  50 x 50 cm
Výška:  5 cm
Cena: 180,30 Kč/ks    akční cena 139 Kč/ks

Suprema kombi – bíločerná

        

granit světlá

ceníková cena 531,20 Kč/m2

Nyní sleva -19 %

ceníková cena 180,30 Kč/ks

Nyní sleva -23 %

Palisáda mini – šedá

|LA LINIA .

Elegantní dlaždice s jemně vymývaným povrchem.

|SUPREMA kombi . 

Stínované barvy na reliéfním povrchu.

Formát:  1 vrstva: 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. Objednávka jednotlivých 
formátů není možná.

Výška:  6 cm
Cena:  531,20 Kč/m2   akční cena 429 Kč/m2

          

bíločerná

|ZÁSYPOVÝ PÍSEK BALENÝ. 
Zásypový písek PR 30/31, zrnitost 0,3–1 mm,  
přírodní barva, balení 25 kg
Cena: 115 Kč/bal    akční cena 69 Kč/bal

|PALISÁDA MINI. 

Rozměr:  11,5 x 11,5 cm
Výška:  40 cm (plný beton)
Cena:  od 42,40 Kč/ks   akční cena od 23 Kč/ks

      

 Zásypový písek 

ceníková cena 115 Kč/bal

Nyní sleva -40 %

ceníková cena od 42,40 Kč/ks

Nyní sleva až -46 %

šedá červená žlutá karamelová



VZOROVá PlOcha

Náš katalOg

gaRdeN VisiONs

gRafický NáVRh PlOchy

Semmelrock Protect® ochrana impregnací – ideální 
základní ochrana proti běžným vlivům okolního prostředí

Semmelrock Concept – tyto produktové řady mají stejnou 
povrchovou úpravu, jsou barevně a opticky sladěny

Kombi forma – pokládková vrstva  
z definovaného počtu různých formátů

Odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám

Povrchové zušlechtění – povrch mnoha našich betono-
vých dlažeb je zušlechťován

Kvalita – výrobky Semmelrock jsou vyráběny 
a testovány podle evropských norem

Naše dlažby, dlaždice a obrubníky odpovídají 
požadavkům evropských norem

nechte se inspirovat: kreativní nápady, stylové kombinace
a užitečné tipy pro Vaše individuální ztvárnění plochy

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.

Ledčice 235, 277 08 Ledčice
Telefon: +420 315 636 709 · Fax: +420 315 621 115

objednavky@semmelrock.com · www.semmelrock.cz

člen skupiny Semmelrock Group
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Dlažby . Dlaždice . Ploty . Obrubníky . Schody . Svahovky . Silniční program . Doplňky

2016Pro krásnější město,
obec a zahradu

Semmelrock. A Wienerberger company.

KrÁSnÉ ztVÁrnĚnÍ
Objevte designové dlažby a dlaždice
pro Vaši zahradu

Schody, obrubníky, zdi
a ploty jako hezká upoutávka

Důraz na Detail

Outdoor Living
Trends 2016
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Využijte možnosti a nechte si navrhnout okolí Vašeho domu nebo Vaší zahrady pomocí pro-
gramu CAD.
Pro vytvoření návrhu potřebujeme znát následující informace: 
– o jakou plochu se jedná – zahradu, terasu, chodník, cestu atd. 
– přesné rozměry plochy
–  o jaký produkt, popř. kombinaci produktů, z naší nabídky máte zájem, v  jakém barevném odstínu
Návrh zhotovujeme pro plochy od cca 80 m2 (vyjma standard dlažby).

Jak objednat grafický návrh?
Váš požadavek zašlete e-mailem spolu s potřebnými údaji na navrhy@semmelrock.com, M: 725 702 997.

Staňte se sami virtuálním designérem s naší novou aplikací. 
Více na www.semmelrock.cz

Navštivte naši vzorovou 
plochu u  výrobního 
závodu v  Ledčicích u 
Prahy, která je přístupná 
24 hodin denně, 365 dní 
v roce. 
GPS: 50°20'42.379"N
 14°16'24.889"E

č. Region Kontakt na obchodní 
manažery (OM)

Referenti zákaznického servisu 
(R-ZS)

1 Praha, Praha západ 724 595 399 724 022 208, tel.: 315 636 704
2 Jižní Čechy, ZČ 606 454 040 724 022 208, tel.: 315 636 704
3 Severozápadní Čechy 724 090 094 702 118 643, tel.: 315 636 703 
4 Severní Čechy 602 702 749 702 197 734, tel.: 315 636 701
5 Východní Čechy 602 448 161 725 541 451, tel.: 315 636 706
6 Vysočina, Morava 602 275 974 725 541 451, tel.: 315 636 706

Kutná Hora

Frýdek-Místek

13 4

5

2
6

Použité produkty:
Citytop Elegant kombi, bíločerná

ZDARMA

Vítejte doma!
Příjezdová cesta a vstupní prostor 
jako vizitka Vašeho domu

Krásné designové nápady
Vsaďte na detaily, jako jsou obrubníky,
schody, zdi a ploty

NOVINKY 2017
Individuální a všestranné designové
dlažby a dlaždice pro terasy a zahrady

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.

Ledčice 235, 277 08 Ledčice
Telefon:  +420 315 636 709 · Fax: +420 315 621 115

objednavky@semmelrock.com · www.semmelrock.cz

člen skupiny Semmelrock Group
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Dlažby . Dlaždice . Ploty . Obrubníky . Schody . Svahovky . Silniční program . Doplňky

2017Pro krásnější město,
obec a zahradu

Semmelrock. A Wienerberger company.
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Katalog „Pro krásnější 
mě sto, obec a zahradu“.  
Zde naleznete plno 
zajímavých tipů pro 
ztvárnění Vašeho okolí.

I naše další katalogy si 
můžete pro hlédnout na 
www.semmelrock.cz

System Einstein® – patentovaný zámkový  
systém nabízí zabezpečení proti posunu

NyNÍ takÉ Na
Semmelrock Česká republika

semmelrock_cz


