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Igényes design a felületi burkolásban. az airPave® prémium porcelán

lapprogram mindössze 2 cm-es vastagságával korszerű és modern életstí-

lust képvisel, elegánsan könnyed megjelenést kölcsönözve teraszának.

attraktív méretek, felületek és burkolási lehetőségek segítségével teljesen

egyedi és nagyszerű kültéri életterek hozhatók létre. Semmelrock beton

térkövekkel kombinálva a lapokat harmonikus átmenetek alakíthatók ki a

ház körül, a bejárattól kezdve egészen a teraszig.  

Engedje, hogy a következő oldalakon ötleteinkkel inspiráljuk és hozzon

létre egyedi stílusú teret kertjében.

Modern 
nagyvonalúság

Panama nacar és monaro nocturno nyitóoldali kép: ToLEDo gris
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Panama nacar

az airPave® porcelán lap kollekció

csupán 2 cm-es vastagságával a tető-

téri teraszok, erkélyek és szabadtéri

pihenőhelyek reflektorfényébe kerül-

nek. az építészeti stílus meghatáro-

zójaként nagyszerű vizuális hatást

kelt kisebb felületeken is. 

Szabadtéri 
élettér

Panama beige
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Forma, szín és szerkezet meghatáro-

zóak az egyedi szabadtéri terek

tervezői számára. az airPave® lapok-

kal kivételes módon is kialakíthatóak

előkertek, bejárati részek, területek és

járdák.

Ötletek 
szabadtéri 
terekhez 

Monaro gris

Monaro nocturno
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Panama nacar

a Panama lapok finom, 
kőszemcsés felülete és 
harmonikus színei különösen
elegáns, exkluzív és bensőséges
hangulatot teremtenek.

PANAMA
Letisztult 
elegancia
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PANAMA beige

PANAMA

PANAMA nacar

PANAMA nacar

SZÍN

nacar beige

MÉRET

45 x 90 x 2 cm
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Panama nacar

Felső kép: Panama beige alsó kép: Panama beige és Panama nacar
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MONARO nocturno

A MONARO lapok enyhén 
domború struktúrája 
finoman csillogó, hangsúlyos
felületet ad.

MONARO
Hangsúlyos
megjelenés
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MONARO nocturno

MONARO

MONARO gris

MONARO nocturno

SZÍNMG

nocturnogris

MÉRET

45 x 90 x 2 cm
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Monaro gris Monaro gris

Középső kép: Monaro nocturno

Jobb oldali kép: Monaro nocturno
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Casona taupe

Casona a klasszikus 60 x 60-as
lapméretben és 4 különböző,
hangsúlyosan árnyalt, satírozott
hatású színben kapható.

CASONA 
kifinomult
felületi design 
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CASONA nocturno

CASONA

CASONA gris

CASONA blanco

SZÍN

MÉRET

60 x 60 x 2 cm

blanco gris

taupe nocturno
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Casona taupe

Felső kép: Casona taupe

alsó kép: Casona gris
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Casona nocturno kombinálva Casona DECo nocturno-val

Különleges, hangsúlyos felületek létrehozásához a Casona 
dekorlapok alkalmasak.
a termék 12 különböző motívummal kapható.
a Casona taupe-vel és Casona nocturno-val kombinálható.

CASONA DECO

Mennyiségi egység: darab

Egyes dekor elemek/motívumok kiválasztása nem

lehetséges.

60 x 60 x 2 cm

szín: taupe

60 x 60 x 2 cm

szín: nocturno

Casona blanco
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SELVA eucalipto

A SELVA egyesíti  a természetes
faoptikát a kerámia lapok
nagyfokú kopásállóságával és
tartósságával. 

SELVA
természethű
faoptikával 
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SELVA

SELVA eucalipto

SZÍNMG

encina eucalipto

MÉRET

30 x 120 x 2 cm

SELVA eucalipto

SELVA encina
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SELVA eucalipto SELVA encina
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TOLEDO blanco

A TOLEDO szuverén megjelenést
kölcsönöz kertjének. 
A 120 x 60 -as méret nyugodt,
tiszta felületeket hoz létre kevés
fugával. 

TOLEDO
új dimenziók
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TOLEDO gris

TOLEDO

TOLEDO blanco

TOLEDO blanco

SZÍNMG

blanco gris

MÉRET

60 x 120 x 2 cm
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Toledo gris

Felső kép: Toledo gris Alsó kép: Toledo blanco
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Harmonikus kombinációk

PANAMA beige Bradstone Lias lappal kombinálva

A különböző színek és felületi struktúrák kölcsönhatása kreatív

tervezési lehetőségeket és formákat biztosít különösen a nagy

felületeknél. A térkövekkel való kombinálás lehetőséget teremt

minden ház körüli felület egységes, harmonikus koncepció alapján

való megtervezésére – a bejárattól a kerten át a teraszig.

MoNAro gris 

Umbriano 

gránitszürke-fehér 

térkővel kombinálva

MoNAro nocturno 

sven északi szürke 

lappal kombinálva

CAsoNA blanco

Umbriano térkővel 

kombinálva, gránitszürke

fehér erezettel 

CAsoNA nocturno 

Lusso Tivoli ezüstszürke

lappal kombinálva
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Termékismertető 

Színtartó és Uv álló

Hőmérséklet-ingadozással szemben ellenálló

Hosszú élettartamú, szilárd és tartós 

Színtartó és könnyen ápolható

Kopásálló és csúszásmentes felület

Fagy- és vegyianyag álló 

Könnyen tisztítható és karbantartható

Könnyen felszedhető és újra rakható 

európában gyártott, Ce minőség

gris nacarnocturno beige

blanco taupegris nocturno

encina blancoeucalipto gris

MONARO PANAMA

SelvA TOledO

Nevezés Méret vastagság Súly  Súly  Szükséglet
cm cm kg/db  kg/m2        db/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

Minden méret 1 mm-es élletöréssel, 

minimális fugatávolság 5 mm

CASONA



Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft.

Központ: H-2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.
Tel.: +36/29/578-112, fax: +36/29/578-119

H-3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1., Ipari Park
Tel.: +36/46/502-310, fax: +36/46/321-329

www.semmelrock.hu · info@semmelrock.hu

MONARO gris
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