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Sofistikovaný dizajn pre vaše povrchy. Vysokokvalitná kolekcia porcelá-

nových platní airPave® s hrúbkou len 2 cm vyjadrujú súčasný, moderný

životný štýl a prinášajú elegantnú ľahkosť na vašu terasu. Výber atraktívnych

formátov, povrchov a vzorov pokládky sa prispôsobí k akémukoľvek

domu a záhradnému štýlu.

Jednotlivé dizajnové riešenia sa preto ľahko realizujú. V kombinácii

s betónovými dlažbami Semmelrock môžete vytvárať dobre zostavené

kompletné riešenia okolo domu – od príjazdovej cesty až po záhradu

a terasy.

nechajte sa inšpirovať novými nápadmi na ďalších stranách a prispôsobte

záhradu vášmu osobnému štýlu.

Elegancia 
a ľahkosť

Panama nacar a monaro nocturno Fotografia na titulnej strane: ToLEDo gris
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Panama nacar

S  hrúbkou platní iba 2 cm nechajú

platne airPave® vyniknúť aj strešné

terasy, balkóny a  vonkajšie lodžie.

ako štýlový architektonický dizajnový

prvok vytvára vynikajúce optické

účinky aj na malých plochách. 

Vonkajšie 
posedenie

Panama beige



4 5

Formát, farba a štruktúra sú hlavnými

dizajnovými prvkami jedinečných

vonkajších priestorov. Platne airPave®

sú vhodné pre tvorbu neobvykle

riešených foyer, vstupných priestorov,

miest a chodníkov. 

Nápady
pre vonkajšie
priestory 

Monaro gris

Monaro nocturno
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Panama nacar

Platne Panama vytvárajú
mimoriadne elegantné prostredie
vďaka svojej diskrétnej
kamennej štruktúre a zladeným
farbám, bez toho aby sa samé
snažili dostať do popredia. 

PANAMA
Rýdza elegancia
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PANAMA beige

PANAMA

PANAMA nacar

PANAMA nacar

FARBY

nacar beige

FORMÁT

45 x 90 x 2 cm
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PANAMA nacar

Horný obrázok: PANAMA beige Spodný obrázok: PANAMA beige a PANAMA nacar
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Monaro nocturno

Jemná reliéfová štruktúra
a mierne lesklý efekt 
platní Monaro dodáva 
povrchu honosné a 
atraktívne akcenty. 

MONARO 
Honosné
akcenty
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MONARO nocturno

MONARO

MONARO gris

MONARO nocturno

FARBY

nocturnogris

FORMÁT

45 x 90 x 2 cm
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MONARO gris MONARO gris

Horný obrázok: MONARO nocturno

Obrázok vpravo: MONARO nocturno
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Casona taupe

Casona sa prezentuje v 
klasickom formáte 60 x 60 cm
a je k dispozícii v štyroch
rôznych farbách so zreteľne
odlíšeným tieňovaním.

CASONA
Rafinovaný
dizajn 
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CASONA nocturno

CASONA

CASONA gris

CASONA blanco

FARBY

FORMÁT

60 x 60 x 2 cm

blanco gris

taupe nocturno
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Casona taupe

Horný obrázok: Casona gris

obrázok vľavo: Casona taupe
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Casona nocturno kombinovaná s Casona DeCo nocturno

Pre krásne akcenty v ploche se postarajú dlaždice Casona Deco. 
V 12 rôznych dekoroch. Kombinovateľné s Casona taupe a 
Casona nocturno

CASONA DECO

Dostupné po kuse. Výber jednotlivých dekorov nie je

možný.

60 x 60 x 2 cm

Farby: taupe

60 x 60 x 2 cm

Farby: nocturno

Casona blanco
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Selva eucalipto

Selva spája prirodzený vzhľad
dreva s trvácnosťou a vysokou
odolnosťou proti opotrebeniu
porcelánových platní.

SELVA
Prírodný
vzhľad dreva
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SELVA

SELVA eucalipto

FARBY

encina eucalipto

FORMÁT

30 x 120 x 2 cm

SELVA eucalipto

SELVA encina
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SELVA eucalipto SELVA encina
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Toledo blanco

Toledo vytvára osobitný
vzhľad. Rozsiahly formát 
120 x 60 cm vytvára pokojné a
čisté povrchy s tenkou škárou.

TOLEDO
Nové 
dimenzie
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TOLEDO gris

TOLEDO

TOLEDO blanco

TOLEDO blanco

FARBY

blanco gris

FORMÁT

60 x 120 x 2 cm
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TOLEDO gris

Horný obrázok: TOLEDO gris Spodný obrázok: TOLEDO blanco
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Nádherná kombinácia

Panama beige v kombinácii s platňami Bradstone Lias

súhra rôznych farieb a povrchovej štruktúry otvára kreatívne

dizajnové možnosti a  dodáva štruktúru najmä veľkým plochám.

Kombinácia s betónovými platňami umožňuje vytvorenie harmo-

nického konceptu všetkých povrchov okolo domu, či už ide o

príjazdovú  cestu, záhradu alebo terasu.  

nechajte sa inšpirovať širokou ponukou našich produktov a získajte

nové nápady!

monaro gris 

v kombinácii s 

platňami Umbriano, 

sivo-biela 

monaro nocturno 

v kombinácii s 

platňami  sven, 

škandinávska 

sivá melírovaná

Casona blanco 

v kombinácii s 

Umbriano dlažbami, 

sivo-biela

Casona nocturno 

v kombinácii s 

platňami Lusso Tivoli, 

strieborno-sivá melírovaná
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Prehľad produktov

Stálosť a odolnosť farieb

Odolnosť proti teplotným zmenám

dlhá životnosť  a trvácnosť

Protišmykovosť, odolnosť proti oderu  

Mrazuvzdornosť a odolnosť proti chemickým látkam 

Jednoduché čistenie a nenáročná údržba 

Jednoduchá výmena a opätovná pokládka

Certifikovaná európska Ce kvalita 

gris nacarnocturno beige

blanco taupegris nocturno

encina blancoeucalipto gris

MONARO PANAMA

SelvA TOledO

Názov Rozmer Hrúbka Hmotnosť Hmotnosť Spotreba
cm cm kg/ks kg/m2        ks/m2

MONARO 45 x 90 2 18,80 46,4 2,47   

PANAMA 45 x 90 2 18,80 46,4 2,47

CASONA 60 x 60 2 17,00 47,2 2,78

SelvA 30 x 120 2 17,05 47,4 2,78

TOledO 60 x 120 2 34,10 47,4 1,39

všetky formáty s mikrofázou 1 mm

Minimálna šírka škáry 5 mm

CASONA



Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď 
tel.: 031/789 12 01
info.sk@semmelrock.com · www.semmelrock.sk

monaro gris
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