
A NAGYMÉRETŰ LAPOK ÚJ GENERÁCIÓJA 



CARATfinezza, ezüst
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Exkluzív megjelenés
Kellemes, diszkrét színvilág, letisztult, nagyméretű formátum – 

ez jellemzi a Semmelrock új beton burkolólapjait. 

Az elegáns, 80x40 cm-es lapok a modern kertek és udvarok tökéletes

kiegészítői. A CARAT lapcsalád most 4 új felülettel és 7 új színárnyalattal

mutatkozik be, valamint a La Linia és a Corona Brillant termékpaletta is

kibővült 80x40 cm-es lapokkal.  Bármelyiket is választja, az teraszának

hosszú éveken át stílusos megjelenést biztosít. 

Hagyja magát inspirálni új ötletekkel és hozza létre egyedi stílusát

kertjében!

Nyitóoldali kép: CARATsantino, fehér



4

CARATmondego, törtfehér



CARAT®
MONDEGO

Ez a letisztult tervezésű lap tökéletes választás a stílusos megoldások

kedvelőinek. A lapok visszafogottan csillámos felülete, sötét és világos

árnyalata kiválóan illik a modern tervezésű épületekhez.

A dekorlapok a CARATmondego lapok különleges mintázatú kiegészítői.

A sima és dekorlapok remekül kombinálhatók egymással, használatukkal

látványos terek alakíthatók ki.

5



CARATmondego, zafír
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CARAT®
MONDEGO

MÉRET

80 x 40 x 4,2 cm

SZÍNEK

törtfehér zafír
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CARATmondego, törtfehér



CARATmondego, dekor, zafír
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CARATmondego, dekor, törtfehér

CARAT®
MONDEGO, dekor

MÉRET

80 x 40 x 4,2 cm

SZÍNEK

törtfehér zafír
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CARATfinezza, platina



CARAT®
FINEZZA

Visszafogott és természetes. A CARATfinezza fémes – ezüst és platina –

színeivel és finom struktúrájával remek választás a modern és elegáns

teraszok burkolásához. A lap homokszórt felülete, a felszínen előbukkanó

természetes kavicsszemcsékkel, igazán különleges.
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CARATfinezza, ezüst
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CARAT®
FINEZZA

MÉRET

80 x 40 x 3,9 cm

SZÍNEK

ezüst platina
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CARATfinezza, platina
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CARATsantino, fehér



CARAT®
SANTINO

Lágy textúra, elegáns megjelenés – a CARATsantino kiváló példája 

a letisztult kültéri formatervezésnek. Strukturált felület, finom tapintás,

selymes fény jellemzi ezt a terméket, mely az otthon nyugalmát testesíti

meg. A nagy, 80x40 cm-es formátum attraktív megjelenést biztosít és

vonzza a tekintetet.
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CARATsantino, fehér
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CARAT®
SANTINO

MÉRET

80 x 40 x 4,2 cm

SZÍN

fehér
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CARATsantino, fehér
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Corona Brillant, homok
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MÉRET

80 x 40 x 4,2 cm

SZÍN

homok

CORONA BRILLANT®

Ragyogó szín, közkedvelt struktúra –  a 40x40 cm-es lapméret után

mostantól 80x40 cm-es méretben is elérhető a Corona Brillant. 

Alpesi kőzetből nyert zúzalékkal kialakított felületével ez a burkolat

mindkét méretben „brilliáns” választás. 



20

La Linia, gránitszürke
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MÉRET

80 x 40 x 4,2 cm

SZÍN

gránitszürke

LA LINIA®

A La Linia termékcsaládot a nemes elegancia és a sokoldalú

beépíthetőség jellemzi. Az azonos mintázatú és felszínű termékek

– legyen az térkő vagy lap – harmonikusan kombinálhatóak

egymással a tervezett felhasználási mód függvényében. 

Ez a Semmelrock Concept jelöléssel ellátott termékek egyik vonzó

sajátossága.

CONCEPT



Méret Vastagság Súly Súly Szükséglet

cm cm kg/db kg/m2 db/m2

CARATmondego 80x40 4,2 30,7 95,2 3,1

CARATfinezza 80x40 3,9 29,5 91,5 3,1

CARATsantino 80x40 4,2 30,7 95,2 3,1

Corona Brillant 80x40 4,2 30,7 95,2 3,1

La Linia 80x40 4,2 30,7 95,2 3,1

A nagyméretű lapok előnyeiTermékadatok

Elegáns és stílusos: a 3,9-4,2 cm-es vastagságú lapkollekció időtlen szépségével elkápráztat,

könnyű beépítést biztosít és számtalan előnyt nyújt.

• Semmelrock Protect® Plus 

felületvédelemmel ellátott termék

• könnyen tisztítható és karbantartható

• hosszú élettartamú, szilárd és tartós

• színtartó 

• kopásálló és csúszásmentes felület

• fagy- és olvasztósó-álló

• könnyen felszedhető és újrarakható

• hazai gyártású, CE-tanúsítvánnyal 

rendelkező termék

A nagyméretű lapok letisztult formaviláguknak és szoros illeszthetőségüknek köszönhetően

impozáns megjelenést biztosítanak. A különböző felületi struktúrák és színek ízlés szerint

kombinálhatók egymással.  

Minden termék 2 mm-es élletöréssel van ellátva, a minimális fugatávolság 8 mm.
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Fektetési minták Hasznos információk

A fektetési minták és a fugakialakítás meghatározásának

jelentős szerepe van a felület megjelenésében. A fugázó-

anyagok színének kiválasztása is fontos, a lapoktól való erősebb

és eltérő színek erősebb vizuális megjelenéssel társulnak.

Fektetési javaslatok

A nagyméretű lapok fektetését célszerű szakképzett kivitelezővel elvégeztetni. Kérjük, vegye figyelembe a termékekre és 
a mindenkori összetevőkre vonatkozó hazai előírásokat és bedolgozási javaslatokat. A lapok színét és minőségét az átvételkor
és a beépítés előtt is szükséges ellenőrizni. Javasolt a lapokat egyszerre több megbontott raklapról keverve fektetni, mivel 
a termékek között minimális szín- és felületbeli különbségek lehetnek – azonban ezek nem minősülnek hibának.

Az alépítmény vizsgálata

A nagyméretű lapok fektetése előtt a burkolandó felület alépítményét szakképzett kivitelezőnek szükséges ellenőríznie. 
A lerakás előtt – a terhelhetőség növelése érdekében – ajánlott az altalaj lapvibrátorral történő tömörítése. A megfelelő
vízelvezetés érdekében 2%-os lejtés kialakítása javasolt.

Fugakialakítás

A javasolt fugaszélesség 8 mm. A széleknél 8 mm széles, elasztikus fuga kialakítása ajánlott. A fuga kiválasztásánál a fektetési
mód a döntő. A megfelelő fuga kiválasztása növeli a burkolat rugalmasságát és stabilitását, mivel a lapok így jobban
kapcsolódnak egymáshoz, biztosítva ezzel az egyenletes felület kialakítását.

Tisztítás és ápolás

Semmelrock Protect® Plus felületvédelemnek köszönhetően a nagyméretű lapok tisztítása könnyű és karbantartásuk egyszerű.
A felület tisztításához – a mindenkori fugaanyagot figyelembe véve – egy, a beton felületek tisztítására alkalmas ápoló- és
tisztítószert javasolt alkalmazni.

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges, ennek nyomdatechnikai
okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

További alkalmazási tanácsokat és termékinformációt az alábbi címen talál: www.semmelrock.hu

Futó kötés harmaddal eltolva

Hálós kötés
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Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft.

központ: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 108.
tel.: +36 (29) 578 112, fax: +36 (29) 578 119

www.semmelrock.hu • info@semmelrock.hu


