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Domov je čarovné miesto, kde trávime čas so svojou

rodinou, obklopení podmanivou atmosférou pokoja

a  lásky. Interiér a  exteriér dotvárame tak, aby sme

dosiahli vyváženosť prostredia poskytujúceho vytúžené

chvíle odpočinku, relaxu a rodinnej pohody. Veľa času

trávime na terasách, či v  záhradách odpočívaním

alebo kreativitou v  nerušenom prostredí. Vtedy

hľadáme inšpiráciu ako uskutočniť svoje nápady

a zároveň zrealizovať vlastné predstavy do uceleného

celku. Nechajte sa teda viesť našou ponukou pri vytvá-

raní dokonalého priestoru, objavte rôznorodosť

a nápaditosť v novom katalógu „Inšpirácie pre krajšie

mesto, obec, záhradu 2021“. 

Ako dizajnéri vonkajších priestorov, vieme ako vám

s  vašim projektom pomôcť. Ak sa chystáte vytvoriť

úplne niečo nové alebo len prerobiť svoju záhradu,

poskytneme vám užitočné rady. Inšpirujte sa a  obja-

vujte v  množstve našich nápadov a  produktov vhod-

ných pre terasy, chodníky, príjazdové cesty, vstupné

časti, ploty alebo múriky a rôzne záhradné úpravy.

Spoznajte naše klasické ale aj overené riešenia, ako aj

produkty z  našej najnovšej ponuky a  zoznámte sa

s  produktovými rodinami Semmelrock Concept.

Ak potrebujete viac tvorivých nápadov, konkrétne prí-

klady riešenia, navštívte našu webovú stránku

www.semmelrock.sk.

Široký sortiment produktov spoločnosti Semmelrock

vám ponúka uplatnenie vlastnej tvorivosti a  fantázie

v oblasti dizajnu vonkajších priestorov. Poskytne vám

možnosť realizovať vlastné vízie a sny do hmatateľnej

podoby. Vdýchnite nápaditosť vašim projektom,

nechajte sa inšpirovať a  pripravte sa na skvelý čas

vo vašom dome a  záhrade sprevádzaný produktami

Semmelrock stein+design. 

Vitajte doma!
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Objavili ste dlažbu, ktorá sa vám páči a nie ste si
istí, či je vhodná pre váš projekt? S našou službou
grafického návrhu plochy zdarma prenesieme váš
sen na papier. Pri vytvorení návrhu vychádzame z
vašich prianí, čo je pre nás veľmi dôležité.
Súčasťou grafického návrhu je aj špecifikácia
našich výrobkov a výpočet množstva potrebný k
realizácii. 

Pre vytvorenie návrhu je potrebné nám dodať
nasledovné podklady:
- pôdorys, náčrt domu, objektu s rozmermi,
- zakreslené vstupy do domu, garáže, na terasu

a pod.,
- informácie o farbe fasády, strechy, sokla a pod.,
- prípadne zopár fotografií z okolia domu, objektu,
- a na záver vašu predstavu realizácie.

Grafický návrh plochy
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Dizajn a rôznorodosť
Varianty povrchov

Povrchy našich dlažieb sú dodatočne zušľachťované aplikáciou rôznych spôsobov opracovania "surových" produktov.
Výsledkom je dlažba s individuálnym vzhľadom. Funkčnosť dlažby však zostáva plne zachovaná. Tu je ukážka spôsobov
úpravy povrchov používaných pri výrobkoch Semmelrock. Pri každom povrchu vidíte aj zväčšený ilustračný obrázok.

Textúrovaný povrch
Medzinárodne patentovaná výrobná technika vytvára na
povrchu prirodzene pôsobiacu textúru, vďaka čomu vyzerá
každá dlažba alebo platňa jedinečne. Ostré hrany Umbriana
sú súčasťou jeho osobitého vyžarovania a pripomínajú
rezaný prírodný kameň.

Colorflow povrch 
Vďaka jemne doladenej kompozícii viacerých farieb sa
dosiahne nuansujúci povrch s osobitým tieňovaním.
Súhra jemne ladených farebných kompozícií vytvára na
expresívnom povrchu výrazny nádych. 

Umbriano

Asti Colori
Asti kombi

Citytop Grande

Colormix povrch
Zmes viacerých medzi sebou namiešaných farieb vytvára
na každej dlažobnej kocke živú a harmonickú hru farieb.
S takýmto povrchom plocha nikdy nevyzerá nudne.

Appia antica, ARTE staromestská dlažba, Nova 7
Rettango kombi, Rivago plotový systém, Senso Grande

Suprema, Toscana, Záhradná platňa Elegant

Otĺkaný povrch
Jednotlivé dlažbové kocky sú navzájom otĺkané v špeciál-
nych bubnoch. Tým sa docieli povrch s otlčenými nepravi-
delne lámanými hranami, ktoré navodzujú rustikálny
dojem.

Betónový povrch
Tento povrch je tvorený nášľapnou vrstvou z kremičitého
piesku, resp. z pohľadového betónu. Je k dispozícii v nie-
koľkých farbách a farebných odtieňoch. Betónový povrch bez
dodatočného spracovania vyzerá jednoducho a elegantne.

Castello antico
Castello plotový systém

Gramini

Asti EKO, Asti Natura, Behaton, CityTop, Citytop Smart
EKOdrain, EKOgreen, Miniflor, Nardo, Rettango kombi

Rivago plotový system, Randflor, Svahová tvárnica
Senso Grande, Záhradná platňa, Zatrávňovacia dlažba
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Povrch so štruktúrou dreva
Pomocou použitia špeciálnej výrobnej metódy liateho betó-
nu pôsobí tento povrch s textúrou prírodného dreva pozoru-
hodne realisticky. Dlhodobá alternatíva dreva.

Štruktúrovaný povrch
Štruktúrované povrchy sú replikou prírodných kameňov.
Jemná štruktúra, zvetrané hrany a úmyselne vytvorené
výškové rozdiely prispievajú k prirodzenému vzhľadu.

Vymývaný povrch
Tento povrch je tvorený jemným kamenivom, ktoré
zvýrazňuje pôvodnú “prírodnosť ”. Tento povrch sa
vyznačuje intenzívnym leskom. 

ARTE staromestská dlažba, Bradstone Argento múr
Bellamonte múr, Bradstone Lias , Bradstone Madoc múr

Bradstone Mountain Block múr, Bradstone Milldale
Bradstone Cobble, Bradstone Old Town, Bradstone Travero

Lusso Tivoli, Lusso Vulcano, Style, Suprema, Toscana

Corona Brillant
La Linia
Naturo

Pastella
Picola

Bradstone podvalová platňa
Bradstone Stonewood
Nordic Maritime, Sven

Pieskovaný povrch
Povrch je jemne zdrsnený a nadobudne jemnú štruktúru a
hodvábne matný vzhľad.

CARATfinezza

AirPave porcelánové platne
AirPave porcelánové platne sú dostupné v rôznych varian-
toch povrchov. Od štruktúrovaného cez melírovaný povrch,
až po povrch so vzhľadom dreva.

Panama 
Monaro
Casona

Selva

Tehlový povrch
Prírodný povrch vo vysokohodnotných, extra vypálených
tónoch v nasledovných prevedeniach: hladký, drsný a
antik.

Penter Rot
Penter Dresden

Penter Titan
Penter Schwarzbraun
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Kvalita vďaka inováciám
Naše výrobky označujeme nasledovnými symbolmi:

Semmelrock Protect®

Systém Einstein®

Semmelrock Concept - jeden dizajn, 
veľa možností.

Kombiforma

Povrchové zušľachtenie

Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku

Kvalita Semmelrock

Kritériá CE

Semmelrock ponúka riešenia, vďaka ktorým
môžete kombinovať dlažby, platne, múry,
obrubníky, schody z jednej série. Tým, že
povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké,
sa dosiahne ucelený vzhľad plochy. 

Kombiforma je pokládková vrstva, ktorá sa
skladá z definovaného počtu určitých formá-
tov. Umožňuje jednoduchú a  variabilnú
pokládku a zabezpečuje jednotný povrch pri
rôznych formátoch.

Patentovaný zámkový systém od firmy Semmel-
rock ponúka optimálne zaplnenie škár pro-
stredníctvom  špeciálnych výstupkov na okra-
joch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k
výraznejšiemu kontaktu medzi  jednotlivými
kockami. Bližšie informácie na strane 23.

Výrobok vyhotovený a pravidelne skúšaný podľa
požiadaviek normy STN EN 1338, STN EN 1339,
STN EN 1340, STN EN 771-3 a STN EN 13198,
STN EN 1344 a STN EN 15435.

Produkt s opticky zušľachteným povrchom
(kartáčovaný, otĺkaný, vymývaný, textúro-
vaný, pieskovaný, štruktúrovaný).

Semmelrock Protect® Plus

Povrchová ochrana Semmelrock Protect Plus
umožňuje ľahšiu údržbu pri znečistení
a  poskytuje ochranu voči poveternostným
vplyvom. 

Ekologická dlažba

Ekologická dlažba umožňuje pomocou širo-
kých škár vrátiť cennú dažďovú a povrchovú
vodu do prirodzeného obehu.

Výrobok mrazuvzdorný a odolný voči posy-
povým soliam.

Rovnaký povrch

V sériách s týmto označením sú rôzne výrob-
ky s rovnakým povrchom.

Vnútorná hydrofobizácia

Produkt s hydrofóbne upravenou betónovou
štruktúrou (zredukovaná nasiakavosť, elimi-
nácia tvorby výkvetov).

Produkt označený symbolom CE je pravidel-
ne skúšaný štátnymi akreditovanými skú-
šobnými ústavmi podľa noriem STN EN 1338,
STN EN 1339,STN EN 1340, STN EN 771-3,
STN EN 1344, STN EN 15435 a STN EN 14411.

Semmelrock Protect® je ideálna základná
ochrana pre betónovú dlažbu, ktorá chráni jej
povrch voči bežným vplyvom prostredia.
Výrobky sú počas výrobného procesu predom
naimpregnované. Táto základná impregnácia
sa postará o to, že dlažba je menej náchylná na
znečistenie. Okrem každoročného pravidelné-
ho čistenia by sa mala impregnácia, tak isto ako
impregnácia textilu, obnoviť každé 2-3 roky.

Odolnosť voči mrazu

Výrobok je mrazuvzdorný, ale nie je odolný
voči posypovým soliam. 
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Penter Dresden, antracitovo-hnedá.



Dizajn v harmónii s prírodou. Dovolenková atmosféra vo
vlastnej záhrade.

Trvácna krása
Farby Penter tehlovej dlažby vznikajú na základe
pálenia prírodnej hliny. Preto sú na rozdiel od glazúro-
vaných kachličiek stálofarebné. Pritom sa vyznačujú
svojou neobmedzenou životnosťou a odolnosťou voči
poveternostným podmienkam. Penter tehlová dlažba
sprostredkúva leto, slnko a stredozemnú atmosféru –
aj vo vašej záhrade!

Hra farieb prírody
Každá Penter tehlová dlažba vypálená z hliny má
charakter, ktorý dozrieva s vekom. Čím je staršia, tým je
krajšia. Penter tehlové dlažby sú individuálne ako
ľudia, ktorí s nimi vytvárajú individuálne plochy s
výnimočným charakterom. Či moderné alebo tradičné,
či v teplých červených alebo v pestrých odtieňoch, s
hladkým alebo štruktúrovaným povrchom – dávajú vám
možnosť pre vlastné nápady a želania.

Všetky výhody na prvý pohľad:

• prírodný povrch vo vysokohodnotných, extra 
vypálených tónoch, 

• trvalé, krásne, stálofarebné a svetlostále 
prírodné farby,

• extrémne odolné voči mrazu, znečisteniu, 
poveternostným podmienkam,

• protišmykové a oderuvzdorné,

• jednoduchá pokládka,

• ideálne pre náročné stvárnenie plôch vďaka 
veľkému výberu a kreatívnym možnostiam pokládky,

• nadčasový doplnok pre stvárnenie plôch a 
architektúru.

75

Výhody dlažieb Penter 77

PENTER sortiment 77

PENTER TEHLOVÁ DLAŽBA
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Penter Rot, červená.

Penter Rot, červená.

Penter Dresden, antracitovo-hnedá.



PENTER TEHLOVÁ DLAŽBA

77

Sortiment pre stvárnenie záhrady so zvláštnou
atmosférou

červená antracitovo-hnedá hnedo-antracitová čierno-hnedá

vzory pokládok
Behúňová väzba Parketová väzba Lakťová väzba vzor rybia kosť

Penter Titan, hnedo-antracitová.

Zobrazené farby a povrchy sa môžu od prirodzených farieb odlišovať. Kvôli použitým prírodným materiálom sa môžu 
vyskytovať farebné odchýlky vo viacerých paletách!

Penter Rot
20 x 10 x 5,2 cm 

Penter Dresden
20 x 10 x 5,2 cm 

Penter Titan
20 x 10 x 5,2 cm 

Penter Schwarzbraun
20 x 10 x 5,2 cm 

NoviNka NoviNka NoviNka NoviNka
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Umbriano sivo-biela so škárovacím pieskom antracit 0-2 mm.
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Ochrana a starostlivosť 172-173

Schodisková krycia lišta 174

Steinfix 174

Solárne svetlá 175

Dekoračný štrk 175

Doplnkový sortiment 176

Stones ECO 177

Ponúkame vám sofistikované a  kreatívne riešenia na
skrášlenie vašich vonkajších priestorov. Tieto nápady
zahŕňajú praktické riešenia, napríklad pre pokládku
schodov alebo palety rôznych doplnkov, ktoré si môžete
umiestniť do vášho exteriéru. Naše čistiace výrobky
vám pomôžu udržať dlhodobo povrch jednotlivých
produktov v pôvodnom stave. 

Náš tip: Dôležité informácie o produktoch a zaujímavé
fakty o  našich betónových produktoch a  informácie
o škárovacích materiáloch a tipoch na údržbu a čistenie
začínajú v našom katalógu na strane 178.

Doplnky

NOVINKA



Viac v našej brožúre 
Sprievodca čistením 

a starostlivosťou

Ako vonkajší obytný priestor je vaša dláždená plocha vystavená pove-
ternostným vplyvom a  prírodným znečisteniam rovnako aj typickým
škvrnám od mastnoty alebo rozliateho vína pri grilovaní.

Niektoré škvrny časom zmiznú vďaka poveternostným vplyvom, ale
pokiaľ vám záleží na čistom povrchu, budete sa musieť o ňu starať.
Všeobecne všetky škvrny by mali byť z povrchu odstránené v najkraj-
šom možnom čase. Naša ponuka prípravkov pre čistenie a starostli-
vosť vám pomôže udržať vašu plochu čistú a  krásnu – aby ste si ju
mohli užívať dlhý čas.
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Finalit č. 1 Intenzívny čistiaci prostriedok (čistič a neutralizátor)
Dôkladné čistenie chúlostivých povrchov. Alkalický čistiaci a neutralizačný prostriedok. Odstraňuje
mastnoty, oleje, krv, znečistenie v škárach, plesne, gumové ryhy, mlieko, víno, kávu, marmeládu a
pod. Nutné vykonať skúšku na menej viditeľných miestach! Obsah: 1 liter.
• Použitie ako odstraňovač škvŕn: riedenie 1:5, výdatnosť až do max. 20 m2.
• Používa sa ako základný čistiaci prostriedok: riedenie 1:10, výdatnosť do max. 40 m2.
• Použitie ako neutralizátor: riedenie 1:20, výdatnosť do max. 80 m2.

Finalit č. 9 Odstraňovač vápenatého a cementového povlaku (čistič)
Slúži na odstraňovanie nánosov vápenatých a cementových zvyškov z betónových povrchov. Nutné
vykonať skúšku na menej viditeľných miestach! Obsah: 1 liter.
• Základný čistiaci prostriedok: riedenie 1:10, výdatnosť až do max. 40 m2.
• Odstraňovač vápenatého a cementového povlaku (čistič): riedenie 1:20, výdatnosť až do max. 80 m2.

Finalit č. 4 Odstraňovač žltých škvŕn (špeciálny čistič)
Špeciálny čistiaci prostriedok, vhodný pre odstraňovanie organických škvŕn, ako sú bobule, lístie,
tráva, ovocné kyseliny, ovocné šťavy, drevo, čaj, káva, cigarety. Nutné vykonať skúšku na menej
viditeľných miestach! Obsah: 1 liter.
• Odstraňovač žltých škvŕn: riedenie 1:5, výdatnosť až do max. 20 m2.

Finalit č. 8 Odstraňovač hrdze 
Veľmi silný, kyslý základný čistiaci prostriedok. Odstraňuje hrdzu (vrátane konverzie hrdze: bez
hrdzavenia!), patinu (napr. z medi), škvrny z umelých hnojív, škvrny z kryštálovej vody. Nie je vhodný
pre mäkké povrchy. Tento produkt je kyslý, takže plochy po ošetrení nezabudnite neutralizovať
pomocou  Finalitu č.1. Obsah 1 liter.
• Veľmi silný, kyslý základný čistiaci prostriedok (hodnota pH: <1).
• Zrieďte vodou až do 1:5.
• 1 L je dostatočný až do 20 m2, v závislosti od stupňa znečistenia.

Finalit č. 10 Odstraňovač rias a machu 
Kyslý špeciálny čistiaci prostriedok,  vysoko účinne odstraňuje fungicídne a bakteriálne látky  (ako sú
riasy, mach, plesne a zeleň, močové škvrny). Nie je vhodný pre mäkké povrchy. Biocídne výrobky
používajte opatrne - pred použitím si vždy prečítajte informácie o produkte! Obsah 1 liter.
• Kyslé špeciálne čistiace prostriedky, pH: 2.
• Riedenie 1:5, výdatnosť až do max. 20 m2.
• Výborné dezinfekčné vlastnosti.

Finalit č. 11 Odstraňovač voskov a tukov
Odstraňuje škvrny od tuku, oleja, vosku, mastné okraje od silikónových škár a na voskové škvrny.
Obsah: 1 kg.
• používať neriedený.
• 1 kg stačí až na 5 m2, v závislosti od stupňa znečistenia.

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.

OCHRANA A STAROSTLIVOSŤ
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Finalit č. 21S Plnič pórov (základná ochrana a penetrácia pred impregnáciou)
Pomocník pri škárovaní (čistá práca, kratšia doba realizácie). Eliminácia prieniku vlhkosti a
nečistôt. Uľahčuje čistenie silne savých a poréznych materiálov. Obsah: 1 liter.
Následná impregnácia Finality č. 22, alebo Finality č. 25 je odporúčané. Plnič pórov je vodou riedi-
teľný od 1:1 až do 1:3. Nikdy ju nepoužívajte čisté, bez riedenia. Výdatnosť 1L až na 50 m2, podľa
pomeru zriedenia a nasiakavosti čistenej plochy.
• Pórovitý povrch riedená 1:1 (pre vysoko absorpčné materiály, ako sú betónové tvárnice,

tehly, cotto, ...) výdatnosť až do max. 20 m2.
• Pórovitý povrch riedená 1:2 (pre bežné absorpčné materiály, ako je prírodný kameň),

výdatnosť do max. 30 m2.

Finalit č. 22 Ochranná impregnácia (ochrana na báze rozpúšťadiel)
Ochranná impregnácia odpudzujúca špinu, vodu a olej. Bezfarebná impregnácia pre udržanie
hodnoty a kvality materiálu. Odolná voči UV žiareniu, soli, posypovej soli, dažďu, poveternostným
vplyvom, nečistotám a škvrnám. Obsah: 1 liter.
• Ochranná impregnácia po predbežnej úprave s Finalt č. 21S

(pre absorpčné materiály): výdatnosť do max. 30 m2.
• Ochranné impregnácia bez predbežnej úpravy (s absorpčné materiály):

výdatnosť až do max. 15 m2.
• Ochranná impregnácia v nízkoabsorpčných materiáloch

(napr. Leštené mramory, porcelánové kameniny): výdatnosť až do max. 100 m2.

Finalit č. 25 Prémiová impregnačná ochrana s protišmykovým efektom  
Ochranná impregnácia voči špine, vode a olejom s miernym protišmykovým efektom  a efektom prehĺ-
benia farby. Odolná voči UV žiareniu, soli, posypovým soliam, prudkému dažďu, poveternostným
vplyvom, nečistotám a škvrnám.  Impregnácia sa má používať úhľadne. Obsah 1 liter.
• Špičková ochrana Impregnácia po predbežnej úprave s konečnou náplňou č. 21S

(pre absorpčné materiály): čistý, výdatnosť až do max. 30 m2.
• Impregnácia najvyššej ochrany bez predbežnej úpravy (s absorpčnými materiálmi):

čistý, výdatnosť až do max. 15 m2.
• Impregnácia najvyššej ochrany pre materiály s nízkou savosťou (napr. Leštené mramory,

porcelánové kameniny): čistý, výdatnosť až do max. 100 m2.

DOPLNKY

Objavte brožúru Sprievodca čistením a starostlivosťou: 
• odporúčania týkajúce sa čistenia mnohých typov škvŕn, 
• dôležité rady a postupy čistenia a ochrany dlažieb a platní,
• aplikačné a bezpečnostné pokyny, užitočné tipy a triky.
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Elegantné riešenie pre elegantný dizajn schodísk a schodov. Schodisková krycia lišta z nehrdzavejúceho hliníka zakryje a 
ochráni zároveň pohľadovú hranu platní a dlažieb. Ryhovaná štruktúra zabraňuje pošmyknutiu na mokrých alebo vlhkých 
schodoch. Vďaka integrovanému odkvapovému nosu môže dažďová voda ľahko odtekať.

SCHODiSKOVÁ KRYCiA LiŠtA

Formát:

120 x 2,6 x 5,6 cm 
Farba: strieborná

Charakteristika:
• zakrytie pohľadovej hrany platní a dlažieb
• dobrá pochôdzna plocha vďaka ryhovanej štruktúre
• integrovaný odkvapový nos
• jednoduchá inštalácia
• je určená pre produkty do max. výšky 5cm

strana 80-81
strana 82-83
strana 84-85
strana 86-87
strana 88-89
strana 92-93
strana 94-95
strana 112-113
strana 114-115

Umbriano platne 
CARATfinezza platne 
La Linia platne 
Pastella platne 
Corona Brillant platne 
Lusso Vulcano platne 
Lusso Tivoli platne 
Asti Colori platna  
Asti Natura platne 
Záhradná platňa strana 118

kombinovateľná s:

Schodisková krycia lišta, strieborná. 

NoviNka

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.

Steinfix - neviditeľný obrubník

Elegantný a šikovný plastový obrubník umožňuje efektívne a trvalé rozdelenie plôch v záhrade. Je pevný a pripravený k okamžitému 
použitiu. Slúži na tvarovanie okrajov dlažby a  platní a povrchov rôzneho typu, ako sú trávniky, štrk, piesok, kôra. Výhodou je, že 
okraje trávnika ostávajú zelené.

Charakteristika:
• tvarovateľný podľa potreby
• jednoduché kotvenie pomocou klincov, ktoré nie

sú súčasťou produktov 
• ponúkaný aj variant s plastovou mriežkou
• 100% recyklované PVC
• dolný voči poveternostným vplyvom

Dlžka: 2 m
Faba: strieborná

Formát:

Steinfix neviditeľný obrubník.

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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SOLÁRne SVetLÁ
Či v záhrade, na chodníkoch okolo domu alebo na vjazde do garáže domu - solárne svetlá sa postarajú o príjemnú atmosféru a 
zároveň ukazujú cestu v tme. Vďaka inteligentnému solárnemu článku sa cez deň akumuluje energia, a preto je to čisté a jedno-
duché svetelné riešenie úplne bez káblov, elektrickej energie alebo nákladov na údržbu.

Formáty:

Veľké: 

20 x 20 x 4,7 cm

Farba: biela

Malé: 
9,6 x 9,6 x 4,3 cm 
Farba: biela Solárne svetlá.

biela sivá

Formáty:

Frakcie:

25-40 mm

Dekoračný štrk s frakciou kameniva 25-40 mm je dostupný v bielej a sivej farbe. Je zdraviu nezávadný a vhodný na dotvorenie 
priestorov záhrady či ako doplnok k  našim dlažbám a  platniam. Dekoračný štrk sa čoraz viac teší obľube vďaka svojej 
bezúdržbovosti a má široké využitie pre skrášlenie okolia vášho domu.

Použitie: 

• materiál pre záhradné jazierka a fontány
• drenáž okolo domu
• dekorácie okolo domu a záhrady
• pokrytie priestorov okolo stromov a kvetinových

záhonov
• do japonských záhrad
• výstavba skaliek
• lepší zvod dažďovej vody
• jednoduchá realizácia

DeKORAčný ŠtRK

Dekoračný štrk.

Dekoračný štrk.

Viac nápadov a inšpirácií 
nájdete v našej brožúre 

Bradstone nápady

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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DoplnkoVÝ SorTimenT

Piesok na škárovanie 0-2 mm
Pre šírku škáry 3-5 mm
Balenie: 25 kg/vrece
Farby: svetlosivá, antracit

Drvené kamenivo
Materiál vhodný pre ukladacie lôžko pod betónové dlažby a platne
Vlhkosť kameniva: 4-8 mm
Balenie: 600 kg/vrece
Spotreba: cca 9 m2 pre hrúbku 4 cm /v nezhutnenom stave
Farba: prírodná

Kremičitý piesok na 
škárovanie 0,3-0,8 mm
Pre šírku škáry 3-5 mm
Balenie: 25 kg/vrece
Farba: prírodná

Kremičitý piesok na 
škárovanie 1,0-3,1 mm
Pre šírku škáry 5-10 mm
Balenie: 25 kg/vrece
Farba: prírodná

Rompox - Profi Easy škárovacia hmota
Jednokomponentná syntetická nepružná
hmota vhodná pre premytý, sušený kre-
mičitý piesok zbavený prachu (frakcia
približne 0,3-0,8 mm) na prípravu škáro-
vacej hmoty. Vhodná pre škárovanie
šírky škár viac ako 5 mm. Oblasť použitia
– pochôdzne plochy. Prípravok je možné
použiť iba v kombinácii s pieskom na
škárovanie.

Pevné a výškovo nastaviteľné terčíky pre platne

SB-4 - nastaviteľná výška 70-120 mm 

SB-3 - nastaviteľná výška 50-80 mm

SB-2 - nastaviteľná výška 35-50 mm

Výškovo nastaviteľná podložka
SB-1 - nastaviteľná výška 27-35 mm

Gumový terč 8 mm

Dištančný kríž pre platne 
15/4 mm
šírka škáry 4 mm

Gumová podložka 3 mm
Povinné príslušenstvo SB-1 až SB-4

Terčík pre platne 
plastový terčík 10/10/1 cm
šírka škáry 4 mm

svetlosivá antracit

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.

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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SToneS eco
Ekologická a samoopravná. Minerálna škárovacia hmota Stones Eco je vodopriepustná a súčasne zamedzuje prerastaniu
buriny. Ak sa v škárach vytvoria mikrotrhliny, dážď a prirodzená vlhkosť opätovne aktivujú jedinečnú spojovaciu zložku
SOLID GREEN BINDER® a dôjde k ich uzatvoreniu. Okrem toho chráni škáry voči prerastaniu vegetácie tým, že zvyšuje
pH hodnotu škárovacej hmoty.

Farby:

Charakteristika:

• ekologická a šetrná k životnému prostrediu
• vodopriepustná a samoopravná
• ľahké použitie
• zamedzuje prerastaniu buriny
• využíva inovatívne spojivo SOLID GREEN BINDER®

eco-institut label
• škárovacia hmota Stones Eco bola testovaná a

certifikovaná na zdravotnú nezávadnosť a šetrnosť k 
životnému prostrediu

ID 0313 - 33130 - 001

Škárovacia hmota Stones eco
Balenie: vrece
Hmotnosť: 25 kg

svetlosivá antracit prírodná

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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1 2

3 4

Funkčnosť a dizajn
Aj škára umocní celkový dojem

Ako na nás plocha pôsobí, určuje nielen farebné prevedenie, ale i výber formátov a tvar hrany dlažby a platní. Škáry majú
mnoho funkcií, ktoré sú určujúce pre dlhodobú životnosť plochy. Voľba správného škárovacieho piesku je preto rovnako
dôležitá ako profesionálna pokládka a údržba. Farba škárovacieho piesku umocní celkový dojem položenej plochy.
Kontrastné farby vyzdvihnú jednotlivé formáty, decentné farby sa stiahnu opticky do pozadia a zaistia vzhľad jednotnej
plochy.

Umbriano sivo-biela so škárovacím 
pieskom svetlosivá 0-2 mm

Umbriano sivo-biela so škárovacím 
pieskom antracit 0-2 mm

2

1

Senso Grande tmavo-sivá so škárova-
cím pieskom svetlosivá 0-2 mm

Senso Grande tmavo-sivá so škárova-
cím pieskom antracit 0-2 mm

4

3

Škárovací piesok

prírodná svetlosivá antracit

fr. 0,3 - 0,8 mm fr. 0 - 2 mm fr. 0 - 2 mm

Škárovacia hmota Stones Eco

prírodná svetlosivá antracit

Pre šírku škáry:  1 - 20 mm

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.

prírodna

fr. 1 - 3,1 mm



Kontakty
Semmelrock Stein+Design Dlažby 
s.r.o. Trnavská cesta 3728
926 01 Sereď
GPS: 48°17´2.7”N , 14°43´4.3”E
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Vzorková záhrada je otvorená nepretržite po celý rok, 24 hodín denne. 

Prevádzková doba odbytu pre nakládku 
tovaru v pracovné dni:
marec - október: 7:00 - 17:00 hod. 
november - február: 7:00 - 16:00 hod. 

Poradenstvo poskytované na vzorkovej 
záhrade v Seredi počas pracovných 
dní od 8:00 do 16:00 hod.

Sereď GPS: 48°17´2.7”N , 14°43´4.3”E
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FOR

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď 
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