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burkolatok kialakítása terén





Tisztelt Partnerünk!

A burkolatépítés területén tevékenykedő piaci partnereink és a velük
szerződő állami vagy magántulajdonú vállalatok városaink és települé-
seink köztereit egyre igényesebben, az iparterületeket egyre funkcio-
nálisabb módon alakítják ki, és egyre nagyobb biztonságot nyújtanak
a közutakon, a kerékpár- és gyalogutakon. Termékeink révén Ön lehe-
tőséget kap arra, hogy környezetét az igényeknek megfelelő módon
alakítsa ki.

Több, mint 50 éve folyamatosan dolgozunk új trendek feltárásán, 
és azoknak olyan formatervekként történő megvalósításán, amelyek
megfelelnek a fogyasztói igényeknek. Végül is a célunk olyan térkövek
és lapok előállítása, amelyek vevőink számára értéktöbbletet nyújtanak. 
A Semmelrock termékprogram műszakilag gondosan kidolgozott, 
és olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek hosszú évekre garantálják
az állandóságot és a szépséget. Olyan jellemzőkkel, amelyeket csak
kiemelkedő minőségi követelményeink betartásával lehetett elérni. 
Ezért folyamatosan finanszírozzuk a kutatás-fejlesztést, valamint
munkatársaink szakmai képzését és továbbképzését.

A minőség biztosítása azonban azt is jelenti, hogy - a tender kiírásától
az építési helyszínen végzendő munkákig - minden tevékenységet
következetesen egyetlen célnak rendeljünk alá. Ezért folyamatosan 
javítjuk szolgáltatásunk színvonalát, legyen szó akár az ügyfélszolgálat-
ról, akár a szakmai tanácsadásról.

Aki vezetni kíván, annak élen kell járnia. Hogy mindez sikerült nekünk, 
azt a fejlődésünkön lehet lemérni. A Semmelrock, amelyet 1958-ban
alapítottunk Klagenfurtban, manapság tizenegy közép- és kelet-európai
országban van jelen. Az eltelt idő alatt a kezdetben regionális, később
országos szinten tevékenykedő vállalat egy nemzetközi érdekeltségű
vállalatcsoporttá fejlődött.

Ezt a helyesnek vélt utat kívánjuk a jövőben is konzekvens módon követni.
Arra törekszünk, hogy piaci partnereinket a termékeinkkel
és szolgáltatásainkkal támogassuk, és olyan egyedi megoldásokat
dolgozzunk ki, amelyek sok éven keresztül elégedetté teszi őket.

A Semmelrock minden munkatársa ennek a célnak rendeli alá 
a tevékenységét. Ma is, holnap is, és az elkövetkező 50 évben is.

Paul Sintinger
ügyvezető igazgató
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Projektkezelés - 
műszaki információnyújtás
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Schieder Zoltán 
projektmenedzser:

- Országos szinten a nagy projekteket
lebonyolító tervezőkkel, kivitelezők-
kel, beruházókkal, önkormányza-
tokkal és építési ügyekben megha-
tározó döntéshozókkal tartom a
kapcsolatot. A nagy projektek ese-
temben azért hangsúlyozandók,
mert a vállalat által gyártott, illetve
forgalmazott burkolatkövek közül
a betontermékek menedzselése
tartozik a szakterületembe. Egyéni
vásárlók többnyire nem igénylik
ezeket a termékféleségeket, hiszen
ezek esetében a teherbírásnak, 
a kopásállóságnak legalább olyan
jelentősége van, mint az esztéti-
kumnak. Az általam menedzselt
beton burkolatkövek többnyire
nagy felületű parkolókban, jármű-
vek által is használt belvárosi köz-
utakon, nagy forgalmú bevásárló-
központok közelében jelennek
meg. A Semmelrock több mint 400
féle - színben, formában és méret-
ben különböző - betonterméket
gyárt, ám ettől függetlenül az egye-
di gyártási igényeknek is bármikor,
rövid határidőn belül eleget te-
szünk. Számunkra mindennél fon-
tosabb a tervező és a megbízója
elégedettsége, hiszen az ő révükön
- végső soron - bennünket is megí-
tél a lakosság.  

Pál Péter építési szaktanácsadó,
látványtervező és klinker menedzser:

- A vállalatnál ez idáig eltöltött öt
évem alatt rendkívüli fejlődést ta-
pasztaltam az igényes és megbíz-
ható burkolatkövek iránti igényben.
Ma már az ország legkülönbözőbb
pontjain találhatók 2-10 ezer négy-
zetméter felületű referencia munká-
ink. A Semmelrock burkolatkövek
növekvő népszerűségének oka sze-
rintem az, hogy ezek az anyagok jól
illeszkednek a természetes környe-
zetbe, miközben egyedi kialakítást
tesznek lehetővé a települések fő-
terein, sétálóutcáiban. A látvány-
tervezésben adott szaktanácsunk
többnyire egy adott tér vagy utca
színvilágára, az alkalmazott kövek
méretére és formavilágára vonat-
kozik, amelyet aztán az adott ön-
kormányzat elbírálhat, illetve igé-
nye szerint módosíthat. Ezzel főleg
a tervezőknek nyújtunk segítséget,
hiszen számítógépes programunk
jóvoltából mintegy 2500 mintát mo-
dellezhetünk, és a különféle minták
esetében, illetve a teherbírásra vo-
natkozó előírások függvényében
meghatározhatjuk az anyagszük-
ségletet is. De a legtöbb esetben 
a helyszínen is prezentáljuk a költ-
ségigényesebb kövek lehetséges és
legkedvezőbb lerakási módozatait. 

Takácsné Pirmann Hedvig,
minőségirányítási munkatárs:

- A Semmelrock mindig nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy folyama-
tosan egyenletesen jó minőségű
termékeket gyártson. Ennek érde-
kében a vállalat már több éve mű-
ködtet egy minőségirányítási rend-
szert, amely többek között azt a célt
szolgálja, hogy kizárólag bevizs-
gált, kiváló minőségű termék kerül-
jön ki a piacra. A minőségirányítási
rendszer egyik alapeleme a meg-
bízható alapanyag beszállítók ki-
választása és alkalmazása, de ide
sorolom a gyártásközi ellenőrzések
bevezetését, illetve folyamatos fej-
lesztését is. Természetesen mind-
ezek ellenére csekély számban elő-
fordulnak apróbb esztétikai kifogá-
sok, de ezeket minden esetben a
vevőink megelégedésére kezelni
tudtuk. 2006 óta működik a saját
minőségellenőrző laborunk, amely
folyamatosan ellenőrzi a termékek
műszaki paramétereit, de ezen kí-
vül - az objektív megítélés érdeké-
ben - a Cementipari Kutató-fejlesztő
Kft.-vel is van vizsgálatra vonatkozó
együttműködési szerződésünk. A nem
Magyarországon gyártott Semmel-
rock és Wienerberger termékek mi-
nősége is a harmonizált európai
termékszabványok (MSZEN) köve-
telményeinek felelnek meg.



Referenciáink
az Ön közelében
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1, Budapest - Újbuda - Allée
bevásárlóközpont (10. oldal)

2, Budapest - Kálvin tér, 
Múzeum krt. (7. oldal)

3, Budapest - Kopaszi-gát
(6. oldal)

4, Hévíz - Fürdő (12. oldal)
5, Hódmezővásárhely - 

Városközpont (15. oldal)
6, Gyula - Városközpont (13. oldal)
7, Máriapócs - Templom tér 

(9. oldal)
8, Nyíregyháza - Katolikus

templom (17. oldal)
9, Pécs - Tettye városrész (8. oldal)
10, Szeged - Guttenberg, Vidra, 

Kárász utca - Víztorony (16. oldal)
11, Szombathely - Főtér (11. oldal)
12, Zalakaros - Fürdő sétány

(14. oldal)

1, Balatonfüred - Strand
2, Bicske - Ady Endre út
3, Budapest - Bartók Béla út
4, Budapest - Eiffel tér
5, Budapest - Havashalom
6, Budapest - MÜPA
7, Budapest - Nemzeti Színház
8, Budapest - Szent Kereszt tér
9, Budapest - West-end
10, Celldömölk - Főtér
11, Csongrád - Főtér
12, Hajdúnánás - Főtér
13, Hajós - Érseki várkert
14, Dabas - Városközpont
15, Debrecen - Emlékkert
16, Esztergom - Katolikus főiskola
17, Fót - Főtér
18, Gödöllő - Főtér
19, Gyöngyös - Főtér
20, Győr - Itélőtábla, Árkád bevásár-

lóközpont, Kisfaludy utca

21, Karapancsa - Vadászkastély
22, Kecskemét - Főtér
23, Kőszeg - Rákóczi utca
24, Miskolc - Villamos megállók
25, Nyírbátor - Várostörténeti sétány
26, Ózd - Főtér
27, Siófok - Strand
28, Somogyvámos - Krisna völgy
29, Sopron - Várkerület
30, Szada - Központ
31, Szekszárd - Illyés Gyula Főiskola
32, Székesfehérvár - Autóbusz-

pályaudvar, János Vitéz park
33, Szolnok - Hajósok tere
34, Tata - Rákóczi út
35, Tiszavasvári - 56-osok tere
36, Vác - Constantin tér
37, Veszprém - Aréna (Sportcsarnok)
38, Zalaegerszeg - Kossuth L. u.

A zölddel jelölt referenciáinkról részletesebben 
olvashat a megjelölt oldalon
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Pro Architectura – díjjal elismert
Kopaszi-gát közterei

Helyszín: 
Budapest, Lágymányosi öböl

Megbízó:
Öböl XI. Kft.

Tervező: 
Steffler István, Salgó Borbála, 
Kontra Dániel (Garten Studio Kft.)

Kivitelező:
Attraktív Kert Bt., Everling Kft.

Átadás:
2006

Számomra az Öböl
projekt elsősorban
azért fontos, mert egy
olyan helyzetben mu-
tathattuk meg a táj-,
és kertépítész szakma
felkészültségét, ami-
ben igen ritkán, és
csak keveseknek van
lehetőségük. A pro-

jekt sikeres volt, melynek háttere egy ked-
vező megrendelő-tervező-kivitelező kap-
csolatrendszer. A rengeteg pozitív vissza-
jelzés egy valódi igényt tükröz, melynek a
közterületek fejlesztésekor vissza kellene
tükröződnie. A minőségi kivitelezés és a mi-
nőségi anyaghasználat nélkül nem érhette
volna el ezt a sikert az Öböl rehabilitációja.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 16.000 m2

Termék: Appia Antica antikolt -  
lávaszürke

Steffler István
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Térkövek alkalmazása a  -es
metró vonal köztér megújításaiban

Budapest, M4 Projekt
Beruházó: BKV Zrt. DBR Metró Projekt
Igazgatóság

Helyszín:
M4 Kálvin tér metróállomás
Megrendelő, kivitelező: ALTERRA -
COLAS - EGER konzorcium
Generáltervező: FŐMTERV MÉRNÖKI
TERVEZŐ ZRT.
Köztér: Közti Zrt. Skardelli György, s73 Kft.

Helyszín:
M4 Tétényi út metróállomás,
M4 Rákóczi tér metróállomás
Megrendelő, kivitelező:
Swietelsky Magyarország Kft.
Generáltervező: FŐMTERV - PALATIUM -
UVATERV konzorcium
Tájépítészet: s73 Kft.

A felszíni terek – alkal-
mazkodva a meglévő
környezet adottságai-
hoz is – egyedi kiala-
kítást kapnak majd.
Sok helyütt lesznek
térkövek, amelyek ab-
szolút logikus vála-
szok, amikor minősé-
gi, de mégis elérhető

árú termékekre van szükség. Olyan szem-
pontból egyedi a helyzet, hogy amíg pél-
dául a Tétényi úti állomásnál egy teljesen
általános parki és köztér közötti helyzet-
nek a burkolatalkalmazásáról van szó, a
Kálvin térnél és a Kiskörútnál viszont egy
kifejezetten ide tervezett és legyártott tér-
követ használunk burkolatként. Voltakép-
pen nagyon összetett munkáról van szó,
és a különböző tereken a térkő nagyon lo-
gikus válaszként adódik, pláne, ha ebből
még egy új egyedi termék is, az úgyneve-
zett „K” kő is kifejlődik.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 18.000 m2

Termék: La Linia - bazalt,
Appia Antica Belváros - lávaszürke,
Umbriano - gránitszürke-fehér

Balogh Péter István
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Pécs - Európa Kulturális
Fővárosa köztér megújítás

Helyszín: 
Pécs

Megbízó: 
Pécs M. J. V. Önkormányzata

Generáltervező: 
s73 Kft.

Projektvezető tervező:
Mohácsi Sándor

Kivitelező: 
Sztráda 92 Kft., I-Axis Kft.

Átadás:
2009. november - 2010. október

A feladat annyiban volt
számomra különleges,
hogy Pécs a szülőváro-
som, tehát érzelmileg
is kötődtem a megújí-
tandó terekhez. Szeren-
csére a Semmelrock-
nak van olyan térköve,
amelyet más nem
gyárt, nevezetesen az

Appia Antica, amely műemléki környezet-
ben jól használható, és esztétikus megje-
lenést, illetve felületet ad.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 2.800 m2

Termék: Appia Antica - lávavörös
és lávaszürke

Mohácsi Sándor
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Máriapócs - Fő tér

Helyszín:
Máriapócs

Megbízó:
Máriapócs Város Önkormányzata

Tervező:
Lipcsei Ágnes (Mundus Viridis Kft.)

Kivitelező:
Közmű Generál Kft.

Átadás:  
2009-2010

Máriapócs - lakosainak
számát tekintve - Ma-
gyarország legkisebb
városa. Városi rangját
a kegytemplomnak, az
ott lévő Mária kegy-
helynek köszönheti. 
A városka főterét - mely
a kegytemplom előtt
terül el - megtervezni

ennél fogva kiváltság, megtiszteltetés. A kö-
vetkező évtizedek alatt több százezer ha-
zai és külföldi zarándok ünnepi fogadótere
lesz az impozáns térburkolattal megújított
köztér. A műemlék jellegű térkővel burkolt
felszín raszterei nagyvonalúan irányítják
a figyelmet a templomra. Az antikolt térkö-
vek visszafogott szürkés és homok színű
árnyalata nyugalmas előteret ad az erőd-
templom falazatának és az erődfal mögül
kiágaskodó toronynak, közben pedig kie-
gyensúlyozott kontrasztot képez a gyepfe-
lület eleven zöldjével.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 4.500 m2

Termék: Castello Antico - 
zöld-fekete és homok

Lipcsei Ágnes
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Újbudai Városközpont, 
Allée bevásárlóközpont

Helyszín:
Budapest

Megbízó:
ING

Tervező:
Szloszjár György (Garten Studio Kft.)

Kivitelező: 
Magyar Aszfalt Kft.

Átadás: 
2009

A teljes beruházásnak
több minőségi szintje
volt, de alapvetően
egy magas minőségű,
felső kategóriájú be-
ruházásról volt szó,
amely nemcsak bevá-
sárló központot, ha-
nem irodaházat, két
lakóépületet és közte-

reket is magában foglal. Ezért a tervezés is
ezt a magas színvonalat célozta meg. 
A legdrágább burkolatokat egyébként –
amelyek természetes kőburkolatok voltak
– a legfrekventáltabb bejáratokhoz, sétá-
lóutcákhoz tettük ki, de mivel a klinkert a
természetes kőburkolatokkal – színvonalá-
ban, minőségében – egyenértékűnek érez-
tük, megjelenik ez is egy fő-, valamint egy
oldalsó bejáratnál. A burkolatok harmadik
szintjét az egyszerűbb járdák, illetve az
autók által használt területek jelentették.
Természetesen, igazodva az általános mi-
nőségi elvárásokhoz, ezeket sem szeret-
tük volna alacsony kategóriás térkővel
megoldani, ezért a betontérkőnek is na-
gyon magas minőségűnek kellett lennie.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 6.000 m2

Termék: Umbriano - gránitszürke-fehér,
Terca Dresden Klinkertégla -
antracitbarna

Szloszjár György
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Szombathely Fő tér 
felújítás

Helyszín:
Szombathely Fő tér, Savaria tér 
és Bejczy Imre utca területe

Megbízó:
Szombathely M. J. V. Önkormányzata

Tervező:
Mangliár László, Takács András, 
Pintér Gábor (Mangliár Építész Kft.)

Kivitelező: 
Colas Dunántúl Zrt.

Átadás:
2006. augusztus 18.

A felújítás célja egy
a korábbinál jobban
használható, egysé-
ges megjelenésű tér-
sor létrehozása volt.
Az új kialakítással a
korábbinál szélesebb
közlekedő sávok és
kitelepülési felületek
jöttek létre, javult az

átláthatóság és az átjárhatóság. A korábbi
szétdarabolt zöldfelületek helyett a tér há-
romszögletű részének közepén egy sok
paddal ellátott pihenőterület létesült, súly-
pontjában egy új szökőkúttal. A különböző
méretű, háromféle világosszürke árnyalat-
ban külön Szombathelyre legyártott térkö-
vekből szabálytalan/ vegyes rakásban le-
rakott beton térkő burkolat jól illik, mind 
a sötétszürke természetes kő díszburkolat-
hoz, mind a térfalat alkotó eklektikus épü-
letekhez. A szombathelyi Fő tér felújítása 
a „Történelmi terek felújítása” kategóriában
megkapta a MUT és az ICOMOS által 2010-
ben első ízben kiadott Közterület Megújítá-
si Nívódíjat.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 16.000 m2

Termék: La Linia - lávaszürke egyedi
árnyalat

Mangliár László
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Hévíz-Tófürdő

Helyszín: 
Hévíz

Megbízó: 
Hévízgyógyfürdő Kht.

Tervező:
Berkes Gergely, Londaxa Kft.

Kivitelező: 
Fitotron-System Kft.

Átadás: 
2008

A hévízi tófürdő beru-
házás több szempont-
ból is kihívást jelen-
tett a felhasznált anya-
gokat gyártó Semmel-
rock, illetve a tervező
és a kivitelező számá-
ra. A kiválasztott tér-
köveknek egyrészt tö-
kéletesen kellett illesz-

kedniük a műemléki környezetbe, másrészt
figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a te-
rületet sok ezer külföldi és hazai vendég
„vizsgálja” majd esztétikai, továbbá hasz-
nálhatósági szempontból. Hála a tervezők-
nek, az anyagválasztással sikerült olyan
harmóniát teremteni a tó körüli miliőben,
amely még a fürdőépületre is kiterjed. 
A hévízi projekt egyébként jó példa arra is,
hogy a Semmelrock széles termékkínálatá-
ból még ilyen igényes környezet számára
is kiválaszthatók a megfelelő színű, mintá-
zatú és használati érték szempontjából is
optimális burkolatkövek, amelyekből jól
járható, esztétikus felület jön létre.  

(Pápay Róbert Semmelrock Stein+Design Kft.
nyugat-magyarországi régióvezető) 

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 1.200 m2

Termék: Appia Antica antikolt -
lávavörös

Pápay Róbert
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Gyula belváros

Helyszín:
Gyula, Kossuth tér és belváros
rehabilitációja

Megbízó:
Gyula Város Önkormányzata

Tervező:
Panda Pont Mérnöki Iroda Kft. -
Andaházy László, Botka Szilvia,
Turcsányi Katalin

Kivitelező: 
Hódút Kft.

Átadás:
2006

Még 2000-ben írtak ki
egy országos nyílt öt-
letpályázatot a Kossuth
tér rehabilitációjára, 5
évvel később a nyertes
pályaműhöz kapcsoló-
dóan, második ütem-
ként a belvárost is volt
módunkban megter-
vezni. Ebben a projekt-

ben legfőképpen a Pastella és az Il Campo
fantázianevű köveket alkalmaztuk, amelyek
mintegy 17 ezer négyzetméteren minden-
féle színben és formában megjelennek.
Ezek a termékek jól használhatók, a pro-
jekthez kapcsolódóan a kiválasztásuknál
fontos volt, hogy egyszerre mutatkozzon
meg a visszafogott eleganciájú térkő és
a határozott stílusú, karakteres, különle-
ges struktúrájú felület. Emellett a méretek
is nagyon jól kombinálhatók egymással.
Szerencsére a város üzemeltetése az épí-
tésnél is nagy figyelmet fordított a munka
minőségére, és a fenntartásnál is láthatóan
körültekintően bánnak a területtel, amely
így a mai napig megőrizte a szépségét.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 17.000 m2

Termék: Pastella, Il Campo

Andaházy László
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Zalakaros - fürdő sétány

Helyszín: 
Zalakaros, fürdősétány

Megbízó: 
Zalakaros Város Önkormányzata

Tervező:
YMÉON Bt. - Sólyomvári György

Generál-kivitelező: Magyar Aszfalt Kft.
Kivitelező: Rajna Kft.

Átadás: 
2010

A pályázati igényben
az önkormányzat részé-
ről az szerepelt, hogy
a sétánynak valami
olyan egyedi kialakítá-
sa készüljön el, amely
összetéveszthetetlenül
jellemző Zalakarosra.
Mivel már korábban 
dolgoztam a Semmel-

rock Naturo elnevezésű kövével, tudtam,
hogy az kiválóan alkalmas az egyedi elkép-
zelések megvalósítására. Próbáltunk a für-
dőváros jelleget hullámokkal visszahozni,
ezért a mintát úgy alakítottuk ki, hogy hul-
lámokat imitáljon. Tudomásom szerint az
üdülővendégek közül sokan elismerően
nyilatkoztak. Ez azért érdekes, mert volta-
képpen ez a város legforgalmasabb gyalog-
útja, amelyen naponta nagyon sokan igye-
keznek a fürdőt megközelíteni.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 2.600 m2

Termék: Naturo

Sólyomvári György
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Hódmezővásárhely
belváros

Helyszín:
A hódmezővásárhelyi Ginkgo Hotel
környezetének kialakítása 

Megbízó:
Hódmezővásárhely Önkormányzata

Tervező:
LAND-A Kft., Andor Anikó, Ybl-díjas
táj- és kertépítész

Kivitelező: 
Schmidt gép 2001 Kft.

Átadás:
2010. augusztus

Megszüntettük a felszí-
ni parkolást, a zöldfe-
lületeket megnöveltük,
az elhanyagolt aszfalt
burkolatok helyett pe-
dig nemeskő burkolatot
alkalmaztunk. Ehhez
kizárólag Semmelrock
termékeket használ-
tunk. A járdák fagyálló

Terca Landhaus, illetve Piazza klinkertég-
lákból, az egyéb járófelületek és nagyobb
terek a Naturo gránitzúzalékos kőből, a te-
rek pedig a La Linia gránitzúzalékos lapból
készültek. A burkolatot az ország legjobb
térkövező szakemberei rakták le. A kialakí-
tás példaértékű lett. A szálloda előtt egy úgy-
nevezett páratér is készült. Ez az országban
ez idáig egyedülálló megoldás Hódmező-
vásárhely szempontjából nagyon fontos,
mivel az ország második legmelegebb vá-
rosa. Ez alkalommal alapvetően nem kert-
és környezetépítési csodát szerettünk volna
produkálni, sokkal inkább az ott lévő érté-
kekre kívántuk ráirányítani a figyelmet. Ennek
köszönhetően egy rendkívül szép utcakép
állt ismét helyre, benne az egykori - Sándy
Gyula által szecessziós stílusban épült - úri
kaszinóval és a Fekete Sas Szállodával. 

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 3.000 m2

Termék: Terca Landhaus, Piazza, 
La Linia, Naturo

Andor Anikó
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Szeged belváros

Helyszín: 
A szegedi Szent István téri víztorony
és tér rehabilitációja 

Megbízó: 
Szeged Város Önkormányzata

Tervező:
Fekete Zoltán táj- és kertépítész, 
a Hortus Bt. cégvezetője

Kivitelező: 
SADE Kft.

Átadás: 
2009

A rehabilitáció során 
a teret és a közepén
álló, a tér karakterét
meghatározó ipari mű-
emlékként nyilvántar-
tott, több mint 100 éves
víztornyot is felújítot-
ták. Ehhez a projekt-
hez kapcsolódott még
a belvárost és a teret

összekötő Vidra utca felújítása is. A vízto-
rony felújítását követően a tér új burkola-
tot kapott, a gyalogos felületek klinkertég-
lával, a piac területe kiskockakővel készült.
A Kárász utcánál Penter klinker téglával
történő burkolatépítés valósul meg. 
A termék nagyon jól használható, kiváló
minőségű, nagyon jól állja az időjárást, 
a forgalmi igénybevételt. De a választásnál
az is kiemelt szempont volt, hogy ha vélet-
lenül pótlásra, javításra lesz szükség, ak-
kor olyan megbízható termék legyen, amely
később is kapható a piacon. A klinker, mint
felhasználandó anyag gyakorlatilag már 
a múltban megíródott, hiszen az említett
Szent István téren már sikerrel használtuk,
a ma már Szeged belvárosi utcaképében
meghatározó szereppel bíró felületképzést.
A lakosok és a turisták szeretik természe-
tessége, melegsége miatt.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 1.500 m2

Termék: Penter Klinker

Fekete Zoltán
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Nyíregyháza -
Nagyboldog Asszony templom

Helyszín:
A nyíregyházi Társszékesegyházat
magában foglaló Kossuth tér megújítása

Megbízó:
Nyíregyháza Város Önkormányzata

Tervező:
TÉR-TEAM Kft., Szabó Gábor vezető
tervező, Csákó Edina tájépítész

Kivitelező: 
Közmű Generál Kft.

Átadás:
2008

Az 1904-ben átadott
nyíregyházi római kato-
likus templom, a Társ-
székesegyház közvet-
len környezetének
rendezése legutóbb
1910-ben valósult meg,
így örömmel tettünk
eleget a katolikus egy-
ház - térrendezésre

vonatkozó - felkérésének. A Társszékesegy-
ház egy nagyon szép és igen jó állapotú
neoromán épület, felújított külső téglabur-
kolattal. Miután a közvetlen környezetben
sikerült megoldani a mélyépítési műszaki
problémákat, azt gondoltuk, hogy a míves
burkolathoz célszerű lenne anyagában, for-
mavilágában és arányában hasonló anya-
got, formát választani. Így esett a válasz-
tás a fagyálló Terca téglaburkolatra. 
A teljes projekt 2009 tavaszán zárult, de
például az említett korlátot csak 2010 őszén
tudtuk teljes szépségében visszaállítani.
Tervezői oldalról nagy feladat volt ezeket
a szerteágazó munkákat az érdekeltek be-
vonásával úgy szervezni, hogy közel egy
menetben - mintegy két és fél év alatt -
megvalósuljon. 

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 1.800 m2

Termék: Terca Klinker Baalberge,
Märkisch

Szabó Gábor
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Zalaegerszeg

Helyszín: 
Zalaegerszeg

Megbízó: 
Zalaegerszeg M.J.V. Önkormányzata

Tervező:
YMÉON Bt. - Sólyomvári György

Kivitelező: 
Útplan 95 Kft.

Átadás: 
2011

Az egyre szépülő Zalaegerszegen - május
elején - Gyutai Csaba polgármester adta át
a nagyközönségnek a Hock János, Ebergényi
út és a Platán sor közötti területen kialakí-
tott parkot, melynek kiépítése a Deák Ferenc
új városépítő program keretében valósult
meg. A teret és gyalogútjait Sólyomvári
György, a nagykanizsai - kert- és útterve-
zéssel foglalkozó - YMÉON Bt. táj- és kert-
építészmérnök ügyvezetője tervezte. 
- Nem nagy területről van szó, hiszen a közel
1100 négyzetméter nem számít jelentős-
nek ebben a műfajban, de az igényesség-
ből ez alkalommal sem adtunk le. Ez a tér
inkább azt bizonyítja, hogy egyszerű meg-
oldásokkal is lehet nagyon szépet alkotni.
A térkő kiválasztásakor figyelemmel kellett
lennem a kopásállóságra, a fagyásállóság-
ra és természetesen az adott környezetben
való megjelenésre is. Így esett a választá-
som a Semmelrock Citytop térkövére, amely
minden tekintetben megfelel az említett
feltételeknek, ráadásul könnyen lerakható.
Aki már látta a teret, egyértelműen állítja,
az alapul szolgáló homoksárga követ
nagyszerűen egészíti ki az antracit betét,
amely a különleges csíkos díszítést adja.

Beépített Semmelrock termékek:
Felület: 300 m2

Termék: Citytop homok és Citytop
antracit, antracit szegély
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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

A Semmelrock csoport tagja

A Semmelrock csoport a                                                   -csoport tagvállalata


