
Podzimní akce platná od 2.9. do 31.10.2013

Krásná a dostupná
Dlažba Semmelrock
Dlažby . Dlaždice . Ploty . Obrubníky . Svahovky . Doplňky

Slevy až

-55 %



Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Kompletní nabídku produktů naleznete na 
www.semmelrock.cz.

|SUPREMA®

 Kombi . 

|APPIA ANTICA®

 Neotloukaná, Otloukaná . 

|ARTE®

 Pražská kostka . 

        

      

        

Formáty:  1 vrstva: 60 x 40 cm –2 ks, 40 x 40 cm –2 ks, 
40 x 20 cm –1 ks, 20 x 20 cm – 2 ks
Objednávka jednotlivých formátů není možná!

Výška:  6 cm

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

Výška:  8 cm

Formáty:  oblouky – 1 vrstva 0,8 m2

4 x oblouk A, 4 x oblouk B
Klínový prvek, doplňkový prvek.

 Prodej na vrstvy.
Výška:  10 cm, se systémem Einstein

Animovaný fi lm k produktu ARTE Pražská kostka 
naleznete na wwww.semmelrock.cz/know-how/inovace

lávově šedá melírovaná 
neotloukaný povrch

lávově šedá melírovaná 
otloukaný povrch

šedočerná 
stínovaná

lávově červená melírovaná 
neotloukaný povrch

lávově červená melírovaná 
otloukaný povrch

žlutohnědá 
stínovaná

šedočerná 
stínovaná

žlutá kakaovo-
písková

Suprema kombi – žlutohnědá stínovaná

Appia antica – lávově šedá melírovaná

ceníková cena 459 Kč/m2Nyní sleva -30 %

ceníková cena od 499 Kč/m2Nyní sleva až -30 %

ceníková cena 499 Kč/m2Nyní sleva -20 %

SE SYSTÉMEM EINSTEIN

ARTE Pražská kostka – šedočerná stínovaná

-30 %

-20 %

-30 %

-20 %



Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Kompletní nabídku produktů naleznete na 
www.semmelrock.cz

|DOMINO®

 Kombi . 

           

Formáty:  1 vrstva: 50 x 16,7 cm – 2 ks, 40 x 16,7 cm 
– 2 ks, 30 x 16,7 cm – 2 ks, 50 x 12,5 – 4 ks, 
40 x 12,5 ks – 4 ks, 30 x 12,5 cm – 4 ks
Objednávka jednotlivých formátů není možná!

Výška:  7 cm, se systémem Einstein

Domino kombi – lávově šedá melírovaná

ceníková cena od 269 Kč/m2Nyní sleva až -25 %

šedá žlutá* karamelová*

žlutobílá lávově šedá 
melírovaná

lávově červená 
melírovaná

*  platí do 
vyprodání zásob

červenočerná

|CITYTOP®

 Elegant Kombi . 

        

Formáty:  1 vrstva: 30 x 20 cm – 8 ks, 20 x 20 cm – 9 ks, 
10 x 20 cm – 12 ks
Objednávka jednotlivých formátů není možná!

Výška:  6 cm

šedá

triomix podzim

červená

bíločerná

žlutá

bílovínová kakaovo-
písková

Citytop Elegant Kombi – triomix podzim

ceníková cena od 189 Kč/m2Nyní sleva -10 %

|COUNTRY®

 Kombi . 

          

Formáty:  1 vrstva: 15 x 15 cm – 9 ks, 15 x 20 cm – 7 ks, 
15 x 25 cm – 7 ks, 15 x 30 cm – 5 ks    
Objednávka jednotlivých formátů není možná!

Výška:  5 cm

bílošedočerná žlutočervená bíločerveno-
černá

Country kombi – bíločervenočerná

ceníková cena 295 Kč/m2Nyní sleva -15 %

SE SYSTÉMEM EINSTEIN

-15 %

-15 % -15 % -15 %

-25 % -15 %-25 %



Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Kompletní nabídku produktů naleznete na 
www.semmelrock.cz

|ZAHRADNÍ DLAŽDICE  . 

        

Formát: 40 x 40 cm
Výška:  5 cm

šedá

Zahradní dlaždice – šedá

ceníková cena 43 Kč/ksNyní sleva -20 %

|LA LINIA®

 Dlaždice . 

            

Formát: 50 x 50 cm
Výška: 5 cm

granit světlá středně šedá

La Linia dlaždice – granit světlá

ceníková cena 549 Kč/m2Nyní sleva -10 %

|CORONA BRILLANT®

  . 

         

Formát: 40,5 x 40,5 cm
Výška:  3,8 cm

Corona Brillant – obilná žlutá

ceníková cena 499 Kč/m2Nyní sleva -15 %

alpská zelená obilná žlutá dunajská 
pestrá



|PALISÁDA MINI . 

|TRÁVNÍKOVÝ OBRUBNÍK . 

    

       

Formáty:  12 x 22 cm
Výška:  5 cm

Palisáda mini – šedá

ceníková cena od 31 Kč/ksNyní sleva -40 %

červená

|SIENA 2®

 Kombi . 

        

Formáty:  1 vrstva: 20 x 15 cm – 16 ks, 15 x 15 cm 
– 16 ks, 10 x 15 cm – 16 ks
Objednávka jednotlivých formátů není možná!

Výška:  7 cm

Siena 2 kombi – bílovínovohnědá

ceníková cena 329 Kč/m2Nyní sleva -20 %

žlutohnědá 
stínovaná

bílovínovo-
hnědá

kakaovo-
písková

CENOVÁ PECKA!

POUZE NYNÍ

CENOVÁ PECKA!

POUZE NYNÍ

Trávníkový obrubník – šedá

ceníková cena od 8 Kč/ksNyní sleva až -45 %

Formát: 11,5 x 11,5 cm
Výška:  40 cm (plný beton)

Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Kompletní nabídku produktů naleznete na 
www.semmelrock.cz

šedá červená* hnědá* žlutá*

-25 % -35 % -35 % -45 %

* platí do vyprodání zásob

šedá



Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Kompletní nabídku produktů naleznete na 
www.semmelrock.cz

|MINIFLOR . 

|RUNDFLOR . 

        

        

        

Formát: 25 x 30 cm
Výška:  20 cm

Formát: 40 x 60 cm
Výška:  8 cm

šedá

červená* hnědá okrová

Minifl or – šedá, červená

ceníková cena od 39 Kč/ksNyní sleva -55 %

|ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE ZT 3 . 

CENOVÁ PECKA!

POUZE NYNÍ

Formát: 26 x 29,5 cm
Výška:  14 cm

šedá* červená*

Rundfl or – šedá, červená, hnědá

ceníková cena od 45 Kč/ksNyní sleva až -45 %

* platí do vyprodání zásob

-45 % -30 % -30 %

CENOVÁ PECKA!

POUZE NYNÍ

Zatravňovací tvárnice ZT 3 – šedá

ceníková cena 61 Kč/ksNyní sleva -30 %

šedá

-30 %

* platí do vyprodání zásob



Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Kompletní nabídku produktů naleznete na 
www.semmelrock.cz

|CASTELLO®

 Plotový systém . 

|ZAHRADNÍ OBRUBNÍK . 

|ZÁSYPOVÝ PÍSEK BALENÝ . 

       

     

Formáty:  základní kámen 19 x 39 cm, poloviční 
kámen 19 x 19 cm, nízký kámen 19 x 39 cm 
stříška 20 x 28 cm

Výška:  základní kámen 19 cm, poloviční 
kámen 19 cm, nízký kámen 9 cm, stříška 7 cm

Formát: 5 x 100 cm
Výška:  30 cm

Zásypový písek PR 30/31, zrnitost 0,3–1 mm, 
přírodní barva, balení 25 kg
Určeno k vyplnění spár zadlážděné plochy.

Castello plot – šedá

Zásypový písek 

ceníková cena od 28 Kč/ksNyní sleva až -40 %

ceníková cena 79 Kč/bal.Nyní sleva -15 %

šedá

CENOVÁ PECKA!

POUZE NYNÍ
* platí do vyprodání zásob

Castello stříška šedá, červená: -30 %

Zahradní obrubník – šedá

ceníková cena 59 Kč/ksNyní sleva -25 %

šedá* červená*

-40 % -40 %

VÝŠKA 30 CM



VÍTEJTE DOMA
Kreativní možnosti ztvárnění
zpevněných ploch

VÝBĚR JE NA VÁS
Chodníky, obrubníky, zídky a ploty jako
krásná součást Vašeho okolí

RADUJTE SE Z NOVÉHO!
Barevné mixy, exklusivní povrchy -
nové trendy 2013

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

2013Pro krásnější město,
obec a zahradu

Semmelrock. A Wienerberger company.
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Objevte náš katalog
„Pro krásnější město, obec a zahradu“

Katalog můžete získat ve 
stavebninách, v našem 
výrobním závodě nebo 
on-line na naší webové 
stánce:
wwww.semmelrock.cz

Produkt s povrchovou ochranou
Semmelrock Protect®

System Einstein® – patentovaný zámkový 
systém nabízí zabezpečení proti posunu.

Kombi forma – pokládková vrstva 
z defi novaného počtu různých formátů.

Semmelrock Concept – jeden design, mnoho možností. 
Kombinovatelnost prvků z jedné produktové řady.

Povrchové zušlechtění

Odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám.

Kvalita – výrobky Semmelrock jsou vyráběny 
a testovány podle evropských norem.

Naše dlažby, dlaždice a obrubníky odpovídají 
požadavkům evropských norem.

Grafický návrh zdarma
Využijte možnosti a nechte si navrhnout okolí Vašeho domu nebo Vaší zahradu 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 grafi cký návrh?
Váš požadavek zašlete e–mailem spolu s potřebnými údaji na navrhy@semmelrock.com, 
M: 725 702 997.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., Grafi cké návrhy v CAD
Ledčice 235, 277 08 Ledčice

Obdržíte barevný návrh spolu s údaji o potřebném množství  požadovaného výrobku. Díky návrhu 
v CAD můžete posoudit správnost volby produktu a vzoru pokládky a získáte představu o tom, 
jak bude okolí Vašeho domu, či Vaše zahrada nebo terasa vypadat, pokud použijete výrobky 
Semmelrock. Zároveň Vám CAD návrh  poslouží jako schéma při pokládce. 

Navštivte naši novou 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  606 641 347, tel.: 315 636 704
2 Jižní Čechy, ZČ 606 454 040  724 022 208, tel.: 315 636 706
3 Severozápadní Čechy 724 090 094  602 856 768, tel.: 315 636 703 
4 Severní Čechy 602 702 749  725 541 451, tel.: 315 636 701
5 Východní Čechy 602 448 161  724 022 208, tel.: 315 636 706
6 Vysočina, Morava 602 275 974  602 856 768, tel.: 315 636 703 

Kutná Hora

Frýdek-Místek
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Semmelrock. A Wienerberger company.

Použité produkty: Citytop elegant kombi, La Linia schody




