
La Linia, gránitszürke, 40x40 cm

Érvényes: 2021. július 15-től november 30-ig

Nemes elegancia, páratlan megjelenés. Semmelrock lapok.   
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Olvadó lap árak



LA LINIA® 
lapok

Színek:

fövenybarnahomok

Alpesi kőzetből nyert zúzalékkal kialakított felületével „briliáns” választás.  
A Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően könnyen tisztán tartható.

Nemesen egyszerű, bazalt és gránit kőzúzalék használatával kialakított,  
finommosott felületének köszönhetően stílusos, elegáns megjelenést biztosít.

CORONA BRILLANT®

Corona Brillant, homok

1.180 Ft 
/db

7.198 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: 2021.07.15  – 2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! 
További információ: www.semmelrock.hu

Színek:

antracitdióbarna

Színek:

bazaltantracitgránitszürke

A fény és az árnyék játéka: ez a Style. A márvány felületek világának  
természthű leképezése a lapok strukturált felületkialakításával.

Méretek:      Vastagság: 
40x40 cm     3,8 cm 
                       4,2 cm (csak gránitszürke) 
80x40 cm     4,2 cm (csak gránitszürke)

STYLE

Style, dióbarna

1.160 Ft 
/db

7.076 Ft/m2

La Linia, gránitszürke, 80x40 cm 

40x40 cm

1.390 Ft 
/db

8.479 Ft/m2

80x40 cm

3.010 Ft 
/db

9.331 Ft/m2

Méret:          Vastagság: 
40x40 cm     3,8 cm 
                       4,2 cm (csak homok)

Méret:          Vastagság: 
40x40 cm     3,8 cm 
                       4,2 cm (csak dióbarna)



világosszürke

CARAT® 
FINEZZA

Színek:

világosszürke mediterrán barna 

Pastella egy nemes natúrkő zúzalék felhasználásával készült, mosott  
felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú lap.

Fémes színeivel és finoman strukturált megjelenésével tökéletes választás az 
elegáns és modern teraszok burkolásához. Hatásos és különleges.

PASTELLA® 
lapok

Pastella, világosszürke

1.090 Ft 
/db

6.649 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: 2021.07.15  – 2021.11.30. A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! 
További információ: www.semmelrock.hu

vegyeskavics
(Picola Party)

fövenybarna

Színek:

Színek:

platinaezüst

A mosott felületű betonlapok évtizedek óta kedveltek, beváltak és szinte 
elnyűhetetlenek. A Picola és Picola Party a kültéri lapok klasszikusa.

PICOLA PICOLA PARTY

Picola, fövenybarna

830 Ft 
/db

5.063 Ft/m2

CARATfinezza, ezüst

3.230 Ft 
/db

10.013 Ft/m2

Méret:          Vastagság: 
80x40 cm     3,9 cm

Méret:          Vastagság: 
40x40 cm     3,8 cm

Méret: 40x40 cm 
Vastagság:   
3,8 cm 
4,2 cm (csak világosszürke)



A kertem. 
Ahogy én szeretem.
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Újítsa meg kertjét a saját stílusában!

Rendezze be a második nappalĳát 
a kertjében magas minőségű, változatos 
szín- és formavilágú térköveink, 
teraszlapjaink és kerítéseink beépítésével! 
 
Válasszon kertépítési ajánlataink közül!

Aktuális ajánlatainkat keresse honlapunkon:  

www.semmelrock.hu/Szolgáltatások/Aktuális ajánlataink

Vevőszolgálat és tájékoztatás: 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 130., Tel.: +36 (29) 578 112, Fax: +36 (29) 578 119 
E-mail: info@semmelrock.hu, www.semmelrock.hu 
 
Termékeink kizárólag kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg, ócsai és felsőzsolcai gyárunkban  
nincs erre lehetőség. Mindkét gyárunk mellett szabadon látogatható mintakert található.

Semmelrock Protect® Plus 

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

Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos mintázattal és felszínnel 
(lap, szegély, falelem stb.), melyek harmonizálnak egymással.  
 
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. 
 
Fagy- és olvasztósó-állóság 
A Semmelrock termék fagy- és olvasztósó-álló az MSZ EN 1338, 1339 
és 1340 sz. szabványok követelményeinek megfelelően. 
 

Semmelrock Protect®
 

Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít egyes  
szennyeződésekkel szemben. 
 
Minőség 

A Semmelrock termékeket az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. harmonizált 
európai szabványok szerint gyártjuk és minősítjük. 
 
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 
 
Terhelhetőség 
A termék gyalogosforgalomra alkalmas.

Használt piktogramok jelentése


