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Sofistikovaný design pro Vaše ztvárnění plochy. Vysoce kvalitní porcelá-

nové dlaždice airPave® s tloušťkou pouze 2 cm nejenže ztělesňují

současný moderní životní styl, ale dodají Vaší terase také elegantní

lehkost. nabídka atraktivních formátů, povrchů a možností pokládky

umožňuje pěkné realizace individuálních designových řešení. Díky

kombinaci s betonovými dlaždicemi Semmelrock lze vytvářet harmonické

přechody mezi jednotlivými částmi venkovní plochy, ať už se jedná o

příjezdovou cestu, zahradu či terasu.

nechte se inspirovat novými nápady na dalších stránkách a uzpůsobte

zahradu Vašemu osobnímu stylu.

Elegance
a lehkost

Panama nacar a monaro nocturno Fotografie na titulní straně: ToLEDo gris
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Panama nacar

S tloušťkou dlaždic pouze 2 cm

nechají dlaždice airPave® vyniknout i

střešní terasy, balkóny a venkovní

lodžie. Jako stylový architektonický

designový prvek vytváří vynikající

optické účinky i na malých plochách.

Venkovní 
posezení

Panama beige
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Formát, barva a struktura jsou 

hlavními designovými prvky jedineč-

ných venkovních prostor. Dlaždice 

airPave® jsou vhodné pro tvorbu

neobvykle řešených foyer, vstupních

prostorů, míst a chodníků.    

Nápady
pro venkovní
prostory 

Monaro gris

Monaro nocturno
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Panama nacar

Dlaždice Panama vytváří 
mimořádně elegantní prostředí
díky své diskrétní kamenné
struktuře a sladěným barvám,
aniž by se samy snažily dostat
do popředí.  

PANAMA
Ryzí elegance
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PANAMA beige

PANAMA

PANAMA nacar

PANAMA nacar

BARVY

nacar beige

FORMÁT

90 x 45 x 2 cm
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PANAMA nacar

Horný obrázok: PANAMA beige Spodný obrázok: PANAMA beige a PANAMA nacar
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Monaro nocturno

Jemná reliéfní struktura
a mírně třpytivý efekt
dlaždic Monaro dodává 
povrchu honosné a
atraktivní akcenty. 

MONARO 
Honosné
akcenty
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MONARO nocturno

MONARO

MONARO gris

MONARO nocturno

BARVY

nocturnogris

FORMÁT

90 x 45 x 2 cm
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MONARO gris MONARO gris

Horní obrázek: MONARO nocturno

Obrázek vpravo: MONARO nocturno
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Casona taupe

Casona se prezentuje klasickým
formátem 60 x 60 cm a je
dostupná ve čtyřech barevných
variantách s jemnými odstíny.

CASONA
Rafinovaný
design
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CASONA nocturno

CASONA

CASONA gris

CASONA blanco

BARVY

FORMÁT

60 x 60 x 2 cm

blanco gris

taupe nocturno
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CASONA taupe

Horní obrázek: CASONA gris

Spodní obrázek: CASONA taupe
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Casona nocturno kombinovaná s Casona Deco nocturno

Pro krásné akcenty v ploše se postarají dlaždice Casona Deco.
Ve 12 různých dekorech.
Kombinovatelné s Casona taupe a Casona nocturno.

CASONA DECO

Prodej na kusy.

Výběr jednotlivých dekorů není možný.

60 x 60 x 2 cm

Barva: taupe

60 x 60 x 2 cm

Barva: nocturno

Casona blanco
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Selva eucalipto

Selva spojuje přirozený 
vzhled dřeva s vysokou 
trvanlivostí porcelánových
dlaždic.

SELVA
Věrná napodo-
benina dřeva
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SELVA

SELVA eucalipto

BARVY

encina eucalipto

FORMÁT

120 x 30 x 2 cm

SELVA eucalipto

SELVA encina
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SELVA eucalipto SELVA encina
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Toledo blanco

Toledo se postará o suverénní
nástup. Velkoformátová
dlaždice 120 x 60 cm zajistí
čisté a jasné plochy s minimem
spár. 

TOLEDO
Nová 
dimenze
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TOLEDO gris

TOLEDO

TOLEDO blanco

TOLEDO blanco

BARVY

blanco gris

FORMÁT

120 x 60 x 2 cm
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TOLEDO gris

Horní obrázek: TOLEDO gris Spodní obrázek: TOLEDO blanco
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Nádherné kombinace

Panama beige v kombinaci s dlaždicemi Bradstone Lias

Souhra různých barev a povrchové struktury otevírá kreativní

designové možnosti a dodává strukturu zejména velkým plochám.

Kombinace s betonovými dlaždicemi umožňuje vytvoření harmoni-

ckého konceptu všech povrchů okolo domu, ať už se jedná o příjez-

dovou cestu, zahradu či terasu.  

nechte se inspirovat širokou nabídkou našich produktů a získejte

nové nápady!

mOnarO gris 

v kombinaci s

dlažbou Umbriano,

granit šedobílá 

mOnarO nocturno  

v kombinaci s

dlaždicemi Sven,

severská šedá

CaSOna blanco 

v kombinaci s 

dlažbou Umbriano, 

granit šedobílá

CaSOna nocturno 

v kombinaci s 

dlaždicemi Lusso Tivoli,

stříbrnošedá
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Přehled produktu

stálost barev a odolnost proti Uv záření

odolnost proti teplotním změnám

dlouhá životnost, robustnost a odolnost

odolnost proti oděru a smyku 

mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým látkám 

snadné čištění a nenáročná údržba 

snadná výměna a opětovná pokládka

odpovídá kritériím Ce

gris nacarnocturno beige

blanco taupegris nocturno

encina blancoeucalipto gris

MONARO PANAMA

SelvA TOledO

Název Rozměr Tloušťka Hmotnost Hmotnost Spotřeba
cm cm kg/ks kg/m2        ks/m2

MONARO 90,5 x 45,5 2 18,80 46,4 2,43  

PANAMA 90,5 x 45,5 2 18,80 46,4 2,43

CASONA 60,5 x 60,5 2 17,00 47,2 2,73

SelvA 120,5 x 30,5 2 17,05 47,4 2,72

TOledO 120,5 x 60,5 2 34,10 47,4 1,37

všechny formáty mají mikrofázi 1 mm. 

Uvedené rozměry jsou skladebné, včetně 5 mm spáry. 

CASONA



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

MONaRO gris
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