
Vlastnosti produktu:

Veľkoformátová dlažba s jemne profilovaným povrchom a s vlnitými hranami sa postará o prirodzene pôsobiaci plošný
obraz. Decentne farebne melírovaný povrch v prírodných odtieňoch pôsobí veľmi harmonicky a prirodzene. Vďaka kombi
forme je ľahko uložiteľná a vhodná na príjazdové cesty, terasy, na plochy okolo domu, k bazénom, či na verejné plochy.

Charakteristika:

• nášľapná vrstva z kremičitého piesku
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
• odolnosť voči UV žiareniu
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• kombinovateľnosť s inými dlažbovými systémami
• protišmyková

Farby:

cappuccino melírovanáhrdzavo-čierna melírovaná

Formáty:

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

NOVA 7
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Nova 7 dlažba bez fázy s vlnitými hranami
hrúbka: 7 cm

50 x 30 cm 40 x 30 cm 30 x 20 cm

Skladba jednej vrstvy:
rozmer 50 x 30 x 7 cm - 4 ks
rozmer 40 x 30 x 7 cm - 3 ks
rozmer 30 x 20 x 7 cm - 2 ks
1 vrstva = 1,08 m2.

Najmenšie odberové množstvo
výrobku Nova 7 je 1 vrstva. 
Objednávka jednotlivých formátov
nie je možná.

dymová hnedá melírovaná

medová hnedá melírovaná

Bradstone Old Town platne strana 106
Rivago plotový systém strana 150

Kombinovateľná s:

TIP:

Naše čistiace prostriedky vám 
pomôžu udržať vašu plochu 
čistú a krásnu. 
Strana 172

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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DLAŽBA

Nova 7 dlažba, dymová hnedá melírovaná.

Nova 7 dlažba, hrdzavo-čierna melírovaná. Nova 7 dlažba, hrdzavo-čierna melírovaná.



Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.
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Nova 7 dlažba, dymová hnedá melírovaná.

Nova 7 dlažba, dymová hnedá melírovaná.



45Weitere Anwendungsbeispiele sowie Verlegemuster finden Sie online unter: www.semmelrock.com 45Ďalšie možnosti použitia ako aj pokládkové vzory nájdete na www.semmelrock.sk.

Nova 7 dlažba, cappuccino melírovaná.

Nova 7 dlažba, cappuccino melírovaná. Nova 7 dlažba, cappuccino melírovaná.

DLAŽBA
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