
CARATfinezza, ezüst (részletek a 13. oldalon)

Részletek a 12-13. oldalon.

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

Érvényes: 2020. szeptember 1-jétől november 30-ig

Vonzó ajánlat 
több mint 

50 termékre!



A CITYTOP® termékcsalád
mediterrán

CITYTOP® SMART
Színek: szürke, középbarna, őszilomb,

karamell, barna mix

CITYTOP+® Kombi
Színek: középszürke, szürke-fehér,

sárga-fehér, barna-fehér,  fahéjbarna

CITYTOP® Kombi
Színek: szürke, őszilomb, mediterrán, barna mix

vörös-barna, sarkifény, barna-fekete, vulkán

leggazdaságosabb tagja legváltozatosabb tagja legerősebb tagja

őszilomb barna-fehér

4.580 Ft
/m23.970 Ft/m2 (szürke)

5.960 Ft
/m24.680 Ft/m2 (szürke)

6.420 Ft
/m25.190 Ft/m2 (szürke)



grafit-terra

7.330 Ft
/m2

CITYTOP® Grande 
Kombi

legnagyobb tagja

grafit-réz

7.330 Ft/m2

grafit-ezüstborostyánlimoncellohomokbarnabetonszürke

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

Megvásárolható még az alábbi színekben:

6.420 Ft/m2 (betonszürke)

7.330 Ft/m27.330 Ft/m27.330 Ft/m26.620 Ft/m26.420 Ft/m2



EGYÜTT
OLCSÓBB!
Ha térkövek vagy lapok mellé
fugahomokot is vásárol, 
azt most olcsóbban kapja.

AJÁNLOTT ÁR

1.620 Ft
/zsák

EGYÜTT OLCSÓBB ÁR*

1.320 Ft
/zsák

Semmelrock Kvarc fugahomok

* Minden megkezdett 10 m2 burkolathoz 1 zsák
fugahomok  rendelhető „Együtt olcsóbb” áron.



A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Két népszerű szín, két méret. A kerti díszkavics természetes anyag, 
mely önmagában vagy egymással keverve is használható. 

Méretek: 25-40 mm – 60 kg/m2, 40-60 mm – 70 kg/m2

Kiszerelés: 25 kg-os zsák

SEMMELROCK Kerti díszkavics

Színek:

fehér

szürke

Természetes ásványi alapú fuga-stabilizáló kötőanyag, mely 
vízzel érintkezve rugalmassá válik, ezáltal könnyen kezelhető 
és a későbbiek folyamán javítható. Kiváló vízáteresztő és
megakadályozza a gyomnövények megtapadását, növekedését. 

Kiszerelés: 25 kg-os zsák

STONES ECO fugázóanyag
Színek:

szürke

antracitbeige

14.080 Ft
/zsáktól

(szürke)

2.640 Ft
/zsák

SEMMELROCK Kvarc fugahomok
Nagy finomságú, kiváló minőségű termék, melynek
univerzális, homokszürke színe szinte valamennyi
térkőhöz illeszkedik. Ha ezt választja, jól választ.

Szemcseméret: 0,3-1,2 mm
Kiszerelés: 25 kg-os zsák

homokszürke

Szín:

14.080 Ft/zsák

14.080 Ft/zsák 17.850 Ft/zsák



A Citytop Grande 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

6.420 Ft
/m2-től(betonszürke)

grafit-réz

grafit-ezüst

borostyán

limoncello

homokbarna

betonszürke

6.420 Ft/m2

6.620 Ft/m2

7.330 Ft/m2

Legnépszerűbb termékünk, Einstein® fugatávtartó rendszerrel.
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen  Vastagság: 6 cm

CITYTOP+®
Kombi

Citytop+ Kombi, sárga-fehér

barna-fehér

sárga-fehér

szürke-fehér

középszürke

Színek:
fahéjbarna

Színek:
grafit-terra

EINSTEIN®

A legstabilabb 
fugatávtartó rendszerünk.

7.330 Ft/m2

7.330 Ft/m2

7.330 Ft/m27.330 Ft/m2

5.190 Ft/m2

6.420 Ft/m2

6.420 Ft/m2

6.420 Ft/m26.420 Ft/m2

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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5.190 Ft
/m2-től(középszürke)

FUGAHOMOK

T
É
R
K
Ő

FUGAHOMOK

T
É
R
K
Ő



A színek és formák izgalmas felület kialakítást tesznek lehetővé.
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen  Vastagság: 6 cm

CITYTOP®
Kombi

Citytop Kombi, mediterrán

Színek:
vulkánsarkifény

barna-fekete

vörös-barna

mediterrán

őszilomb

szürke

Ár-érték arányban verhetelen megoldás!
Méret: 20x13,3 cm  Vastagság: 5 cm

CITYTOP® SMART

Citytop Smart, barna mix 

Színek:
őszilomb

karamell

barna mix

középbarna

szürke

4.680 Ft/m2

5.960 Ft/m2

5.960 Ft/m2

5.960 Ft/m2

5.960 Ft/m2

5.960 Ft/m25.960 Ft/m2

barna mix

5.960 Ft/m2

3.970 Ft/m2

4.580 Ft/m2

4.580 Ft/m2

4.580 Ft/m2

4.580 Ft/m2

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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4.680 Ft
/m2-től

(szürke)

3.970 Ft
/m2-től

(szürke)

FUGAHOMOK

T
É
R
K
Ő

FUGAHOMOK

T
É
R
K
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Suprema Kombi, sárga-mészkőfehér

Színek:
szürkésbarna

sárgásbarna

sárga-mészkőfehér

Appia antica Kombi (nem antikolt), lávaszürke, 5 cm

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő. Természetes hatást sugárzó burkolat.
Méretek: 20x15, 20x10, 10x15 cm vegyesen Vastagság: 5 cm
Méretek: 22,6x19,2, 19,2x15, 19,2x11,3 cm vegyesen Vastagság: 8 cm

APPIA ANTICA®
Kombi  (nem antikolt)

Színek:

lávavörös

lávaszürke

lávabarna (csak 5 cm)

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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5 cm

7.950 Ft
/m2

8 cm

9.480 Ft
/m2

8 cm

Az egyedi megjelenésű Suprema térkő elvarázsolja Önt szín- és formavilágával.
Méretek: 20x20, 40x20, 40x40, 60x40 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

SUPREMA Kombi

7.440 Ft
/m2

FUGAHOMOK

T
É
R
K
Ő

FUGAHOMOK

T
É
R
K
Ő



ARTE - Pest Buda kockakő, patinaszürke

A hagyományos kockakő bája, 3 féle lerakási lehetőséggel, Einstein® fugatechnikával.
Méretek: vegyes méretek Vastagság: 8 cm

ARTE - PEST BUDA KOCKAKŐ®

Szín:
patinaszürke

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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kockakő, sarokkő

11.520 Ft
/m2

Tisztító- és ápolószereink teljes
kínálatát keresse honlapunkon.

Basic csomag

35.760 Ft
/csomag

Smart csomag

56.480Ft
/csomag

Finalit Nr. 1   – Intenzív tisztítószer
Finalit Nr. 22   – Védő impregnálószer

Finalit Nr. 1   – Intenzív tisztítószer
Finalit Nr. 4   – Szerves folteltávolító
Finalit No. 22   – Védő impregnálószer

Fontos tájékoztatás: Kérjük, mindig tartsa be a csomagoláson szereplő instrukciókat.
Az ajánlatban szereplő tisztítószerek karton csomagolása illusztráció.

BASIC csomag SMART csomag

SEMMELROCK 
TISZTÍTÓSZEREK

Térkövekhez és lapokhoz
Némely folt, idővel eltűnik az időjárásnak
köszönhetően, de ha pénzt és energiát
fektet egy esztétikus kültéri burkolat
kialakításába, érdemes tennie annak
érdekében, hogy ez a felület sokáig szép
maradjon. Tisztítószer csomagjaink ebben
nyújtanak segítséget.

FUGAHOMOK

T
É
R
K
Ő



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, a három szürke szín egyenlő arányban keverve

Színek:
sötétszürke

középszürke

világosszürke

La Linia Kombi, gránitszürke

Bazalt és gránit természetes kőzúzalék használatával kialakított finommosott felület.
Méretek: 20x10, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

LA LINIA®
Kombi

Szín:
gránitszürke

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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6.930 Ft
/m2

7.740 Ft
/m2

FUGAHOMOK

T
É
R
K
Ő

FUGAHOMOK

T
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R
K
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Az Umbriano térkőhöz jól illő, tiszta, természethű formavilág.
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 cm

UMBRIANO®
lapok

Umbriano lapok, gránitszürke-fehér

Színek:
gránitszürke-fehér

gránit-beige

Tiszta és egyszerű formák, határozott kőélek. Páratlan megjelenés, egyedi rajzolat.
Méretek: 40x20, 40x40, 40x60 cm Vastagság: 6 cm

UMBRIANO®
Kombi

Umbriano Kombi, gránitszürke-fehér

Színek:
gránitszürke-fehér

gránit-beige

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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8.460 Ft
/m2

1.720 Ft
/db9.550 Ft/m2

FUGAHOMOK

LA
P

FUGAHOMOK

T
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K
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NAGY LAPOK – NAGY TERVEKHEZ!
Kiemelt ajánlással, mert:
• a nagy lapformátum letisztult és látványos
• kellemes, diszkrét színárnyalatokban gyártjuk
• időtálló, elegáns megjelenést biztosítanak kertjének

Exkluzív méret: 80 x 40 x 3,9-4,2 cm

törtfehér

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

törtfehér, dekor

3.850Ft
/db11.940 Ft/m2

3.100 Ft
/db9.610 Ft/m2

zafír

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

zafír, dekor

3.850 Ft
/db11.940 Ft/m2

3.100 Ft
/db9.610 Ft/m2



Bővebb információ:
A nagyméretű lapok 
új generációja
katalógusunkban

(a katalógus megtekinthető és letölthető 
weboldalunkról – www.semmelrock.hu)

ezüst

CA
RA

T®
FI
NE

ZZ
A

CA
RA

T®
FI
NE

ZZ
A

platina

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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3.390 Ft
/db10.510 Ft/m2

3.390 Ft
/db10.510 Ft/m2

fehér

CA
RA

T®
SA

NT
IN
O

LA
 L

IN
IA

®
 

gránitszürke

3.160 Ft
/db9.800 Ft/m2

3.190 Ft
/db9.890 Ft/m2

homok

CO
RO

NA
 B

RI
LL

AN
T®

 

2.680Ft
/db8.300 Ft/m2



KÖZKEDVELT LAPOK A SEMMELROCKTÓL
Kiemelt ajánlással, mert:
• egyszerű a lerakásuk
• sokrétűen felhasználhatóak teraszokhoz, udvarokhoz
• széles szín- és felületválasztékban kaphatóak

bazaltantracit

LA
 L

IN
IA

®
 

CO
RO

NA
 B

RI
LL

AN
T®

 

homok fövenybarna

dióbarna

ST
YL

E®
 

ST
YL

E®
 

antracit világosszürke

PA
ST

EL
LA

®
 

PA
ST

EL
LA

®
 

mediterrán barna

gránitszürke

LA
 L

IN
IA

®
 

CO
RO

NA
 B

RI
LL

AN
T®

 

1.220 Ft
/db7.440 Ft/m2

1.220 Ft
/db7.440 Ft/m2

1.140 Ft
/db6.950 Ft/m2

1.140 Ft
/db6.950 Ft/m2

1.460 Ft
/db8.910 Ft/m2

1.460 Ft
/db8.910 Ft/m2

1.240 Ft
/db7.560 Ft/m2

1.240 Ft
/db7.560 Ft/m2

Praktikus méret: 40 x 40 x 3,8-4,2 cm



vegyes kavics

PI
CO

LA
 P

AR
TY

Bővebb információ: Kerti ötletek 2020 katalógusunkban
(kérje a kereskedés munkatársaitól vagy igényeljen egy példányt 
honlapunkon keresztül – www.semmelrock.hu)

világosszürke

PI
CO

LA

PI
CO

LA

fövenybarna

szürke

KE
RT

I L
AP

KE
RT

I L
AP

KE
RT

I L
AP

KE
RT

I L
AP

vörös barna homoksárga

szürke-antracit barna-antracit

KE
RT

I L
AP

KE
RT

I L
AP

890 Ft
/db

5.430 Ft/m2

860 Ft
/db

5.250 Ft/m2

1.010 Ft
/db

6.160 Ft/m2

860 Ft
/db

5.250 Ft/m2

700 Ft
/db

4.270 Ft/m2

890 Ft
/db

5.430 Ft/m2

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Amennyiben szeretné tudni, hogy
burkolataink hogyan mutatnának 
saját udvarán vagy teraszán, töltse 
le GardenVisions applikációnkat!890 Ft

/db
5.430 Ft/m2

1.010 Ft
/db

6.160 Ft/m2

1.010 Ft
/db

6.160 Ft/m2



Elegáns, nagy lapok, letisztult design. A minimalista stílus, exkluzív jelleget kölcsönöz.
Méret: 60x30 cm  Vastagság: 3,8 és 8 cm
Méret: 60x15 cm   Vastagság: 8 cm

ASTI® NATURA lapok

Asti Natura lapok, világosszürke

Színek:

sötétszürke homokbarna
(csak 60x30x3,8 cm)

középszürkevilágosszürke

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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60x30x3,8 cm

1.260 Ft
/db6.990 Ft/m2

60x30x8 cm

1.890 Ft
/db10.490 Ft/m2

60x15x8 cm

1.020 Ft
/db11.320 Ft/m2

8 cm

FUGAHOMOK

LA
P



Különleges, melírozott színeivel, nagy méretével izgalmas megjelenést kölcsönöz.
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 és 8 cm

8 cm

ASTI® COLORI lapok

Asti Colori lapok, grafit-fehér

Színek:

füstbarna smaragd-antracitborvörös-feketecappuccinonapfénysárgagrafit-fehér

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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60x30x3,8 cm

1.560 Ft
/db8.660 Ft/m2

60x30x8 cm

2.130 Ft
/db11.820 Ft/m2

FUGAHOMOK

LA
P



Panama, nacar és beige

Színek:
nacar

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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9.880Ft
/db24.400 Ft/m2

Finom, kőszemcsés felülete elegáns, exkluzív és bensőséges hangulatot teremt.
Méret: 90x45 cm Vastagság: 2 cm

PANAMA®

beige

FUGAHOMOK

LA
P



Monaro, gris és nocturno

Színek:
gris

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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9.880Ft
/db24.400 Ft/m2

nocturno

Enyhén domború struktúrája finoman csillogó, hangsúlyos felületet ad.
Méret: 90x45 cm Vastagság: 2 cm

MONARO®

FUGAHOMOK

LA
P



Casona Deco dekorlapok

Méret: 60x60 cm Vastagság: 2 cm
Színek: taupe, nocturno

A dekorlapok darabra vásárolhatók, 
mintázatuk véletlenszerűen kerül 
leszállításra.

A különösen elegáns Casona a különböző színárnyalatok játékával 
és nagy méretével minden felületet rabul ejtően széppé varázsol. 
Méret: 60x60 cm Vastagság: 2 cm

CASONA®

Casona, taupe

Casona, Casona Deco, nocturno

Színek:
taupe nocturno

CASONA® DECO

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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7.840 Ft
/db21.800 Ft/m2

Casona Deco

8.350 Ft
/db

FUGAHOMOK

LA
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Sven, északi szürke

Szín:
északi szürke

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Előkelő, letisztult design, amely skandináv hangulatot kölcsönöz környezetének.
Méretek: 60x25, 60x12,5 cm Vastagság: 3,8-4,2 cm

SVEN

16.210 Ft
/m2

1.450 Ft/db

750 Ft/db

1.570 Ft/db

1.320 Ft/db
1.350 Ft/db

1.810 Ft/db

29-39 mm
55-75 mm
65-95 mm

90-155 mm
155-245 mm

200x200 mm

A beton teraszlapok és az AirPave porcelán lap kollekció ideális
hordozórendszere. A műanyag laptartók precízen illeszkednek 
a talajhoz és a felülethez. Rugalmasan ellenállnak a környezet 
és az időjárás hatásainak. Mindegyik típus magassága állítható.

LAPTARTÓ TAPPANCS

29-39 mm

1.320 Ft
/db-tól

Laptartó tappancs

Önbeálló fejű 
állítható laptartók:

29-39 mm

55-75 mm

65-95 mm

90-155 mm

155-245 mm

200x200 mm

AlaplapFUGAHOMOK

LA
P



A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Travero lapok: Méretek: 60x40, 40x40, 40x20, 20x20 cm  Vastagság: 3,5 cm
Travero Grande lapok: Méretek: 81x21, 81x31, 81x41 cm  Vastagság: 4,8-5,2 cm Szín:

homokkő

CONCEPT

Bradstone Travero lapok, homokkő

A Bradstone Travero rendszerrel olyan helyeket tudunk kialakítani a kertben, ahol jól érezzük magunkat. 
A Travero lapok rusztikus, strukturált felülete otthonának különleges atmoszférát kölcsönöz.

BRADSTONE TRAVERO lapok

Travero Grande lapok, homokkő

BRADSTONE 
TRAVERO 

TERMÉKCSALÁD

15.990 Ft
/m2

FUGAHOMOK

LA
P

16.720 Ft
/m2

Travero lépcsőelem, homokkő

Travero szegély, homokkő Travero falrendszer, homokkő

Travero medence szegély, homokkő

Travero falrendszer
Normálkő: 40x20x15 cm 
Félkő: 20x20x15 cm 
Fedkő: 40x20x15 cm 
Fedlap: 50x23x5 cm 
Oszlopkő: 30x30x15 cm 
Oszlop fedkő: 35x35x5 cm

5.390 Ft/db

5.340 Ft/db

5.590 Ft/db

4.790 Ft/db
2.640 Ft/db

9.560 Ft/db

lap

4.320 Ft
/dbsarokelem 4.450 Ft/db

lépcsőelem

12.850 Ft
/dbsarok lépcsőelem 14.480 Ft/db

2.160 Ft
/db

normálkő

4.790 Ft
/db



A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Méretek:  alapcsomag 6,07 m2, 6 féle méretben vegyesen Vastagság: 3,8-4,4 cm
alapcsomag 3,15 m2, 4 féle méretben vegyesen Vastagság: 6,8-7,4 cm Színek:

réz-barnahomokmészkőfehér

Bradstone Old Town alapcsomag, mészkőfehér

3,8-4,4 cm

13.250 Ft
/m2

6,8-7,4 cm

28.760 Ft
/m2

(mészkőfehér, homok)

Atmoszféra és kisugárzás. A Bradstone Old Town rendszermegoldás a dél napsugarát hozza el otthonába. 
A szabálytalan profilú élek és a meleg színárnyalatok kiemelik a természetességet.

BRADSTONE OLD TOWN alapcsomag

FUGAHOMOK

LA
P

CONCEPT

Old Town körök, mészkőfehér

BRADSTONE 
OLD TOWN 

TERMÉKCSALÁD

Old Town lépcsőelem, mészkőfehér

Old Town fali dekorlap, mészkőfehér Old Town szegély, mészkőfehér

Old Town medence szegély, mészkőfehér

sarokelem: 
(kiskör)
(nagykör)

16.220 Ft/cs.
32.540 Ft/cs.

kis kör / nagy kör27.540 Ft
/m2(mészkőfehér, homok)

11.020 Ft
/db(csak homok)

2.160 Ft
/db(mészkőfehér, homok)

normálkő

22.740 Ft
/csom.(mészkőfehér, homok)

lap

4.320 Ft
/dbsarokelem 4.450 Ft/db



fedlap

1.470 Ft
/db-tól(középszürke)

Klasszikus megjelenés, letisztult design.
Egyszerű építhetőség, gazdaságos kivitelezés.

RIVAGO kerítésrendszer

Rivago kerítésrendszer, szürke Rivago Slim kerítésrendszer, fehér

530 Ft/db
1.830 Ft/db

1.590 Ft/db
1.060 Ft/db

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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fehér, világos beige, mokka:
Nagykő: 60x20x16 cm
Normálkő: 40x20x16 cm
Félkő: 20x20x16 cm
Fedlap: 47x27x5 cm

nagykő

1.320 Ft
/db-tól(középszürke)

normálkő

880 Ft
/db-tól(középszürke)

Slim nagykő

990 Ft
/db-tól(középszürke)

Slim félkő

330 Ft
/db-tól(középszürke)

félkő

440 Ft
/db-tól(középszürke)

mokka

világos beige

fehér

középszürke

mokka

világos beige

fehér

középszürke

Nemes, purista design. Időtlen optikája
minden építészeti stílushoz illik.

RIVAGO SLIM kerítésrendszer
Színek: Színek:

1.830 Ft/db

1.200 Ft/db
400 Ft/db

fehér, világos beige, mokka:
Slim nagykő: 60x20x9 cm
Slim félkő: 20x20x9 cm
Fedlap: 47x27x5 cm

fedlap

1.470 Ft
/db-tól(középszürke)



A gyepfugás térkőveknél a nagyméretű távtartók által biztosított
fugahézagot lehet füvesíteni vagy díszkaviccsal feltölteni.
Méretek: 20x20, 40x20 cm Vastagság: 8 cm

ECOGREEN

Ecogreen, szürke

Színek:

antracit

barna

fehér

szürke

Punto, szürke

Szín:
szürke

5.550 Ft/m2

6.375 Ft/m2

6.375 Ft/m2

6.375 Ft/m2

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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20x20 cm

222 Ft
/db-tól

(szürke)

40x20 cm

444 Ft
/db-tól

(szürke)

1.150 Ft
/db4.800 Ft/m2

A Punto gyepkő a zöldterület nagyságában is látványosan kiemelkedik társai közül.
A kör alakú hézagok vidám, játékos megjelenést kölcsönöznek a térkőnek.
Méret: 60x40 cm Vastagság: 10 cm

PUNTO

30%
a burkolt terület

biológiailag
aktív része

fehér, barna, antracit:
20x20 cm
40x20 cm

255 Ft/db
510 Ft/db



Lehetőséget biztosít egy kreatív, izgalmas 
növénysziget kialakítására.

Magasság: 20 cm  Átmérő: 30 cm
Anyagigény: 4,1 db/fm

MINI NÖVÉNYEDÉNY

vörösbarna
Színek:

világos beigeszürke

910 Ft/db 990 Ft/db 990 Ft/db

Kiváló minőségű, rendkívül ellenálló és tartós felület.
Méret: 20x10 cm Vastagság: 5,2 cm

PENTER DRESDEN

Penter Dresden, antracitbarna

Szín:
antracitbarna

Mini növényedény, vörösbarna 

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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16.830 Ft
/m2

szürke

910 Ft
/db-tól

FUGAHOMOK

T
É
R
K
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Közterületek, parkolók és utak vízelvezetésére. 
Méret: 50x20x8 cm 
Horonymélység: 2,5 cm

Szín:
szürke

BETONFOLYÓKA

Betonfolyóka, szürkeKerti szegély, szürke

Blokklépcső, szürke

vörös

pasztellsárga

antracit

homoksárga

szürke

pasztellbarnabarna

KERTI SZEGÉLY
Kopóréteggel és egyenes tetővel. 
Méret: 100x20 cm Vastagság: 5 cm

Színek:

CITYTOP PALISZÁD

szürkeszürke barna antracit

Színek:

Citytop paliszád, barna (3.560 Ft/db-tól)

720 Ft/db 1.160 Ft/db 1.160 Ft/db

1.160 Ft/db 1.430 Ft/db 1.430 Ft/db 1.430 Ft/db

3.250 Ft/db

8.250 Ft/db

4.990 Ft/db
6.610 Ft/db

3.560 Ft/db

8.660 Ft/db

5.490 Ft/db
7.130 Ft/db

A szinteltolások esztétikus                40

és praktikus megoldása.                     60

Méret: 12x16,5 cm                                  80

Magasság: 40, 60, 80, 100 cm       100

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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barna, antracit

Egyszerű, letisztult nagyméretű formák 
a szintkülönbségek leküzdéséhez.
Méret: 100x40 cm
Vastagság: 15 cm

BLOKKLÉPCSŐ

vörös barnaszürke
Színek:

antracit

10.890 Ft/db 10.890 Ft/db 10.890 Ft/db9.370 Ft/db

szürke

3.250 Ft
/db(Paliszád 40 )

szürke

9.370 Ft
/db

1.090 Ft
/db

szürke

720 Ft
/db



Területi képviselőink

Fuvardíj az ország egész területén 
(címre szállítással, ledaruzással) 

• fuvardíj/kocsi/szállítási cím 34.000 Ft (26.772 Ft + Áfa)

A díj nem tartalmazza a behajtási engedély kiváltását, esetleges
többlet állásidőt. Sürgősségi fuvarnál és speciális (pl. csak kis
autóval megközelíthető) helyre történő szállításért – egyedi 
ajánlat alapján – többletköltséget számolunk fel.

Raklap díjak (Ft/db)
• eladási ár 4.000 Ft (3.150 Ft + Áfa)
• csomagolási költség 1.000 Ft (787 Ft + Áfa)

(az eladási ár tartalmazza)

Vevőszolgálat és tájékoztatás:

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 108.
Telefon: +36 (29) 578 112
Fax: +36 (29) 578 119
E-mail: info@semmelrock.hu

Termékeink kizárólag kereskedő partnereinknél 
vásárolhatóak meg, ócsai és felsőzsolcai 
gyárunkban nincs erre lehetőség.

Mindkét gyárunk mellett szabadon 
látogatható mintakert található.

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

Toplak Noémi Vas, Zala, Veszprém megye
+36 (30) 477 0337 |  noemi.toplak@semmelrock.hu

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

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

Nagylaki Zoltán Budapest (Pest), Pest megye 
(Dunától keletre és a 4-es főúttól északra)
+36 (30) 655 6511 |  zoltan.nagylaki@semmelrock.hu

Ágoston Mónika  Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád megye
+36 (30) 743 8449 |  monika.agoston@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

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

Semmelrock Protect®

Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít egyes
szennyeződésekkel szemben.

Semmelrock Concept
Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos mintázattal és felszínnel
(lap, szegély, fal stb.), melyek harmonizálnak egymással. 

Kombi forma
A kombi termékeknél soronként történik az értékesítés. Egy sorban 
az azonos termékből több méretű kő található. A különböző fektetési
minták szerint a lerakása egyszerű és gyors, a kapott eredmény mégis
izgalmas és változatos.

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

ECO burkolat
Az ECO burkolatok képesek visszajuttatni a természetbe az értékes eső-
vizet. Az ECO térkövek nagy illesztési távolságai lehetővé teszik, hogy
azokon keresztül a felszínen felgyülemlett víz visszakerüljön a talajba.

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

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

CE kritériumok
Termékeink az európai harmonizált szabványoknak való 
megfelelőségen alapuló teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek. 
A nyilatkozatok QR kód és DoP szám használatával honlapunkról
letölthetőek: www.semmelrock.hu/Szolgáltatások/
Teljesítménynyilatkozat és CE-jelölés

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

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

A termék gyalogosforgalomra alkalmas.

A termék személygépkocsi-forgalomra alkalmas.

A termék tehergépkocsi-forgalomra alkalmas.

A terhelhetőség előfeltétele mindhárom esetben az e-UT 06.-03.42. sz.  
útügyi előírásnak megfelelő beépítés.

Terhelhetőség

A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt  tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken. 
A kiadványban szereplő árak ajánlott fogyasztói árak, amelyek az Áfa-t is tartalmazzák. A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban 
szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2020.09.01 –2020.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő
partnereinknél. További információ: www.semmelrock.hu
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Kapcsolat

Használt piktogramok jelentése

Logiszikai tarifák 2020

FELSŐZSOLCA

ÓCSA

Győr-Moson-Sopron
Komárom-
Esztergom

Vas
Veszprém Fejér

Zala Bács-Kiskun

Csongrád-Csanád

Békés

Hajdú-Bihar

Szabolcs-Szatmár-
Bereg

Nógrád

Heves

Borsod-Abaúj-Zemplén

Jász-Nagykun-
Szolnok

Pest

Pest

Somogy Tolna

Baranya



Bővebb információ: Kerti ötletek 2020 katalógusunkban
(kérje a kereskedés munkatársaitól vagy igényeljen egy példányt honlapunkon keresztül – www.semmelrock.hu) 

Hagyja magát inspirálni...
...és rendezze be második nappaliját a kertjében!



ÁLLÍTSD BE
a beillesztett felületet

JELÖLD KI
a burkolni kívánt területet

NYOMTASD KI VAGY KÜLDD EL
mutasd meg másnak is az elkészített látványterveidet

FOTÓZD LE kertedet, teraszodat, gépkocsi beállódat vagy használj egy meglévő képet a galériádból

VÁLASZD KI
a megfelelő színmintát

1

2 3 4 5

Tervezd magad!
A GardenVisions életre 
kelti elképzeléseidet

A Semmelrock innovatív, ingyenes mobil applikációja lehetővé teszi, hogy megtervezd 
kerted burkolatát saját ízlésed szerint. Pont olyannak, amilyennek megálmodtad.

Ingyenesen
letölthető
applikáció!

Keresd a GardenVisions ikonját az App Store-ban vagy a Google Play-ben! További részleteket az applikáció szórólapján és a weboldalunkon találsz.


