
 

Pavaje • Dale • Garduri • Ziduri de grădină • Trepte • Borduri • Delimitări • Jardiniere

Ofertă valabilă în perioada 17.08 - 15.11.2020

Vacanța continuă
în grădina ta!
Cu pavajele Semmelrock poți să reconstruiești în propria grădină locurile de vis din vacanțe. Descoperă oferta promoțională în 
magazinele partenerilor noștri și fă cunoștință cu gama completă de produse Semmelrock pentru o grădină relaxantă și elegantă.

OFERTA SPECIALĂ

DE TOAMNĂ



gri safir canelat

Suprafață: fin periată

alb gri safiralb canelat

CARAT  MONDEGO - Dale   
®

Culori:

Bradstone Argento Gard

NOU NOUNOUNOU

Umbriano, dale granit bej marmorat

Se pot combina cu:

Dimensiuni: 80 x 40

Grosime: 4.2 cm

Margini: microcant

Carat Mondego, alb

Suprafață: fin periată

alb

CARAT  SANTINO - Dale   
®

Culori:

Bradstone Argento Gard

Umbriano, dale granit bej marmorat

Se pot combina cu:

Dimensiuni: 80 x 40 cm

Grosime: 4.2 cm

Margini: microcant

Carat Santino, alb

Suprafață: sablată

argintiu platină

CARAT  FINEZZA - Dale   
®

Culori:

Bradstone Argento Gard

Umbriano, dale granit bej marmorat

Se pot combina cu:

Dimensiuni: 80 x 40 cm

Grosime: 4.2 cm

Margini: microcant

Carat Finezza, alb

NOU

NOU NOU

5990      lei/
buc.

75 lei/buc.

5990      lei/
buc.

75 lei/buc.

5990      lei/
buc.

75 lei/buc.



Formatul combiform este livrat doar la pachet.
Nu este posibilă livrarea unui singur rând de pavele.

Combi - Pavaj

 

grafit nuanțat rubiniu bazaltic maro fumuriu

 

Suprafață: beton aparent

Culori:

ASTI  ®

Dimensiuni: combi

Grosime: 7 cm

Margini:  cu cant

Pachetul de bază = 9,27 m2

4 buc. 30 x 12,5 cm
4 buc. 40 x 12,5 cm
4 buc. 50 x 12,5 cm
2 buc. 30 x 16,7 cm
2 buc. 40 x 16,7 cm
2 buc. 50 x 16,7 cm
1 rând = 1,03 m2

9 rânduri/palet

Toate prețurile includ TVA și transport loco partener. Preț recomandat de producător. Prețurile comercianților pot varia.
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor
prezentate în broșură și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Bordura Colorflow

Asti Combi, grafit nuanțat

Citytop Grande combi, ocru fumuriu

Se pot combina cu:

LED FLEXSe pot combina cu:

rubiniu bazaltic

Combi - Pavaj

 

grafit nuanțat maro fumuriu

ocru fumuriu cupru fumuriu

 

Suprafață: colorflow, beton aparent
Culori:

®CITYTOP Grande

Dimensiuni: combi

Grosime: 6 cm

Margini: microcant

Pachetul de bază = 9,6 m2

2 buc. 20 x 40 cm
2 buc. 40 x 40 cm
2 buc. 60 x 40 cm
1 rând = 0,96 m2

10 rânduri/palet

verde fumuriu

NOU

Formatul combiform este livrat doar la pachet.
Nu este posibilă livrarea unui singur rând de pavele. 

Sistem Einstein®

8890      lei/
      mp

132 lei/mp

9490      lei/
      mp

155 lei/mp



®LA LINIA - Dale

Toate prețurile includ TVA și transport loco partener. Preț recomandat de producător. Prețurile comercianților pot varia.
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor
prezentate în broșură și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Pietre decorativeSe pot combina cu:

La Linia, dale granit deschis

gri antracit marmorat

Suprafață: marmorată  

bej brun marmorat

granit bej marmorat

gri deschis marmorat

UMBRIANO Combi - Pavaj  
®

Culori:

Lias gard

Umbriano, dale granit bej marmorat

Se pot combina cu:

Dimensiuni: combi

Grosime: 6 cm

Margini:  microcant

Pachetul de bază = 9,6 m2

2 buc. 20 x 40 cm
2 buc. 40 x 40 cm
2 buc. 60 x 40 cm
1 rând = 0,96 m2

10 rânduri/palet

granit deschis negru

Culori:

Dimensiuni: 40 x 40 cm

Grosime: 4 cm

Margini: cu cant  

     

Umbriano Combi, gri deschis marmorat

Formatul combiform este livrat doar la pachet. 
Nu este posibilă livrarea unui singur rând de pavele.

NOU NOU

NOU NOU

8990      lei/
      mp

152 lei/mp

11990      lei/
      mp

199 lei/mp



Toate prețurile includ TVA și transport loco partener. Preț recomandat de producător. Prețurile comercianților pot varia.
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor
prezentate în broșură și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Se pot combina cu:

Appia Antica, dale roșu vulcanic

Appia Antica, pavaj calcar cochilifer

Stones EcoSe pot combina cu:

®

gri vulcanic roșu vulcanic calcar cochilifer

Culori:
Suprafață: colormix, beton aparent

APPIA ANTICA

Dimensiuni: 50 x 25 cm
      50 x 50 cm 

Grosime: 5 cm

Margini: cu microcant

Dale

50 x 25 cm 50 x 50 cm

gri vulcanic roșu vulcanic calcar cochilifer

Culori:
Suprafață: colormix, beton aparent

Grosime: 6 cm

Margini: ondulate

Dimensiuni: 20 x 20 cm
      20 x 10 cm 

- Pavaj
®APPIA ANTICA

20 x 20 cm 10 x 20 cm

Stones Eco

9490     lei/
      mp

150 lei/mp

8190      lei/
      mp

123 lei/mp



®

Mai multe informații
despre gama completă
de produse Semmelrock 
puteți găsi în catalogul
Idei pentru grădină 2020.   

Calitate prin inovație
Produsele Semmelrock Stein+Design sunt marcate cu următoarele simboluri:

Forma Combi
Dimensiuni combinate cu mai multe forme pentru
un aspect original.

Rezistență la îngheț și soluții de degivrare
pe bază de clorură de calciu
Semmelrock garantează rezistența la îngheț și soluții de 
degivrare pe bază de clorură de calciu pentru toate produsele 
declarate conform cu EN 1338, EN 1339 și EN 1340

Calitate
Produsele Semmelrock sunt realizate și verificate
în conformitate cu normele europene 
EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 15435 și EN 771

Finisarea suprafețelor
Finisarea specială obținută prin tehnologii variate.  

Semmelrock Concept
Aspect unitar obținut prin combinarea diferitelor
produse din aceeași gamă.

Sistemul Einstein
Sistem patentat de îmbinare cu elemente speciale de
distanțiere și autoblocare. Pentru detalii consultați
pagina 21 din catalogul Idei pentru Grădină 2020

Semmelrock Protect® Plus
Suprafața este impregnată cu Semmelrock Protect® Plus 
pentru o curățare facilă și rezistență crescută la intemperii.

Criterii CE
Pavajele, dalele, sistemele de gard, bordurile și bolțarii 
Semmelrock au înscris simbolul CE, garanția verificării produselor 
conform cu EN 1338 (pavaj), EN 1339 (dale), EN 1340 (borduri),
EN 15435 (sisteme de gard), EN 771 (bolțari).

Contactați partenerul Semmelrock:

Adecvat pentru
trafic pietonal

Important

Capacitatea de
rezistență la trafic este
o funcționalitate optimă
în condițiile în care
montajul a fost realizat
în conformitate cu
instrucțiunile aferente.

În general, vă recomandăm
să apelați la consiliere
profesională pentru
alegerea produsului
adecvat. 

Adecvat pentru
trafic auto ușor

Pavaje . Dale . Garduri . Ziduri de grădină . Trepte . Borduri . Delimitări . Jardiniere

Idei pentru grădină

Un design.

Multe soluții.

Explorează familiile 

noastre de produse.

Fii inspirat!

Găsește idei creative 

pentru proiectele tale.

NOUTĂŢI

Pavaje unice și versatile

pentru terase și grădini.

Pavaje . Dale . Garduri . Ziduri de grădină . Trepte . Borduri . Delimitări . Jardiniere

Idei pentru grădină
Un design.Multe soluții.

Explorează familiile 

noastre de produse.
Fii inspirat!

Găsește idei creative 

pentru proiectele tale.
NOUTĂŢIPavaje unice și versatile

pentru terase și grădini.

brun roșcat

Suprafață: colorflow, colormix, beton aparent
Sistem Einstein®

gri brun

alb polar

gri gălbui

RETTANGO Combi - Pavaj  
®

Culori:

Rivago gard

NOU

NOU

NOU

NOU

frunziș de toamnă

gri bazalt

mediteraneean

capucino

bej nuanțat

Rettango, pavaj frunziș de toamnă

Se pot combina cu:

NOU

 
Dimensiuni: combi

Grosime:  8 cm

Margini: cu cant

Pachetul de baza = 8,64 m2
6 buc. 30 x 20 cm
12 buc. 20 x 20 cm
12 buc. 20 x 10 cm
1 rând = 1,08 m2
8 rânduri/palet

Formatul combiform este livrat doar la pachet.
Nu este posibilă livrarea unui singur rând de pavele. 

Membră a Grupului Wienerberger

SEMMELROCK STEIN + DESIGN S.R.L.

www.semmelrock.ro

NOU

NOU

NOU

NOU

6790      lei/
      mp

95 lei/mp


