
CARATmondego, zafír (részletek a 7. oldalon)

Tavaszi ajánlat
Nemes elegancia, páratlan megjelenés. Semmelrock térkövek és lapok.  %

FELÚJÍTÁSKOR

ÁLLAMITÁMOGATÁSSAL!
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Érvényes: 2022. március 1-jétől május 31-ig

Részletek a 6-8. oldalon.



IDEÁLIS KÜLTÉRI BURKOLAT 
Kitűnő megoldás gyalogosforgalmú 
kerti felületek kialakításához.

TÖBBFÉLE MÉRET 
A hagyományos 40×40 cm-estől 
a nagyméretű, modern 80×40 cm-es 
formátumig.

IDŐTLEN DESIGN,  
ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS 
Mindenféle stílushoz jól illeszkedik, 
legyen az mediterrán, tradicionális  
vagy modern, letisztult.

VÉDELEM 
Védelem a szélsőséges 
környezeti hatások ellen.

ELEMENKÉNT PÓTOLHATÓ 
Sérülés esetén az érintett  
lap cseréjéhez nem szükséges  
a teljes felületet felbontani.

KÖNNYEN  
KARBANTARTHATÓ 
Kevés gondozást 
igényel.

VÁLTOZATOS FELÜLETEK 
Mosott, homokszórt, csiszolt, strukturált 
felületek sokféle színárnyalatban.

CSÚSZÁSGÁTLÓ 
FELÜLETTEL 

KOPÁSÁLLÓ 
Anyagában  
és színében  
sem kopik.

TARTÓSAN STRAPABÍRÓ 
A beton keménysége  
rendkívüli időtállóságot 
biztosít.

KÖLTSÉGHATÉKONY 
A burkolás költsége  
kedvezőbb, mint például  
a kültéri greslapoknál.

További információk: 
www.wienerberger.hu/semmelrock-lapok

Ismerje meg a kültéri betonlapok előnyeit!



LA
 L

IN
IA

®

gránitszürke

3.010 Ft 
/db9.421 Ft/m2

NAGY LAPOK –  
NAGY TERVEKHEZ!
Miért ajánljuk? 
• az exkluzív, nagyméretű (80x40 cm), modern 

lapformátum letisztult és látványos 
• kellemes, diszkrét színárnyalatokban elérhető 
• időtálló, elegáns megjelenést biztosít kertjének 

törtfehér

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

törtfehér, dekorlap

4.747 Ft 
/db14.858 Ft/m2

4.723 Ft 
/db14.783 Ft/m2

zafír

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

CA
RA

T®
M
O
ND

EG
O

zafír, dekorlap

4.747 Ft 
/db14.858 Ft/m2

4.723 Ft 
/db14.783 Ft/m2



krémfehér

CA
RA

T®
VE
RT
IN
O

CA
RA

T®
VE
RT
IN
O

ezüstszürke

4.817 Ft 
/db15.077 Ft/m2

4.817 Ft 
/db15.077 Ft/m2

fehér

CA
RA

T®
SA

NT
IN
O

CA
RA

T®
SA

NT
IN
O

antracit

4.817 Ft 
/db15.077 Ft/m2

4.817 Ft 
/db15.077 Ft/m2

ezüst

CA
RA

T®
FI
NE

ZZ
A

5.460 Ft 
/db17.090 Ft/m2 platina

CA
RA

T®
FI
NE

ZZ
A

5.460 Ft 
/db17.090 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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KÖZKEDVELT LAPOK A SEMMELROCKTÓL
Miért ajánljuk? 
• egyszerűen lerakható 
• sokrétűen felhasználható teraszokhoz, udvarokhoz 
• széles szín- és felületválaszték 

gránitszürke

LA
 L

IN
IA

®
 

1.390 Ft 
/db8.479 Ft/m2

bazaltantracit

LA
 L

IN
IA

®
 

1.390 Ft 
/db8.479 Ft/m2

homok

CO
RO

NA
 B

RI
LL

AN
T®

 

1.180 Ft 
/db7.198 Ft/m2

fövenybarna

CO
RO

NA
 B

RI
LL

AN
T®

 

1.180 Ft 
/db7.198 Ft/m2

világosszürke

PI
CO

LA

830 Ft 
/db5.063 Ft/m2

dióbarna

ST
YL

E®
 

1.160 Ft 
/db7.076 Ft/m2

bazaltantracit

ST
YL

E®
 

1.160 Ft 
/db7.076 Ft/m2

világosszürke

PA
ST

EL
LA

®
 

1.090 Ft 
/db6.649 Ft/m2

mediterrán barna

PA
ST

EL
LA

®
 

1.090 Ft 
/db6.649 Ft/m2

fövenybarna

PI
CO

LA

830 Ft 
/db5.063 Ft/m2

szürke

KE
RT

I L
AP

806 Ft 
/db4.917 Ft/m2

vörös

KE
RT

I L
AP

992 Ft 
/db6.051 Ft/m2

barna

KE
RT

I L
AP

992 Ft 
/db6.051 Ft/m2

homoksárga

KE
RT

I L
AP

1.167 Ft 
/db7.119 Ft/m2

vegyes kavics

PI
CO

LA
 P

AR
TY

830 Ft 
/db5.063 Ft/m2

Praktikus méret: 40 x 40 cm 



CARATvertino, krémfehér

4.817 Ft 
/db15.077 Ft/m2

Lágy textúra, elegáns megjelenés – a CARATsantino tökéletes alapja a letisztult kültéri 
formatervezésnek. Strukturált felület, selymes fény jellemzi ezt a lapcsaládot. 
Méret: 80x40 cm Vastagság: 4,2 cm

CARAT®
 SANTINO

Színek:

krémfehér

ezüstszürke
Színek:

fehér

antracit

CARATsantino, fehér

Modern stílusú és különleges hangulatú lap természetes hatású, a travertin mészkövet 
idéző felülettel. Kifinomult eleganciát kölcsönöz a teraszoknak és a kültéri felületeknek. 
Méret: 80x40 cm Vastagság: 4,2 cm

CARAT®
 VERTINO

4.817 Ft 
/db15.077 Ft/m2

ÚJ
2022. április 1-jétől rendelhető! 

ÚJ
2022. április 1-jétől rendelhető! 

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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CARATfinezza, ezüst

5.460 Ft 
/db17.090 Ft/m2

Ez a modern formatervezésű lap tökéletes választás az egyedi megoldások kedvelői 
számára. A nagyméretű formátum remekül illeszkedik a modern épületekhez. 
Méret: 80x40 cm Vastagság: 4,2 cm

CARAT®
 MONDEGO

Színek:

ezüst

platina
Színek:

zafír

törtfehér dekorlap

törtfehér

zafír dekorlap

CARATmondego, törtfehér

Visszafogott, letisztult és természetes. A CARATfinezza fémes színeivel és finom, 
homokszórt felületével tökéletes választás az elegáns és modern teraszok burkolásához. 
Méret: 80x40 cm Vastagság: 3,9 cm

CARAT®
 FINEZZA

4.723 Ft 
/db14.783 Ft/m2

ÚJ ÚJ

4.723 Ft/db

4.747 Ft/db

4.723 Ft/db

4.747 Ft/db

törtfehér, dekorlap 
zafír, dekorlap 

14.858 Ft/m2

14.858 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Tiszta, természethű formavilágával exkluzív megjelenést kölcsönöz,  
jól illik az Umbriano térkőhöz. 
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 cm

UMBRIANO®
lapok

Szín:
gránitszürke

La Linia lapok, 80x40 cm, gránitszürke

Kellemes, diszkrét színvilág, letisztult, nagyméretű formátum – 
ez jellemzi a La Linia termékcsalád új beton burkolólapjait. 
Méret: 80x40 cm Vastagság: 4,2 cm

LA LINIA®
lapok

80x40 cm

3.010 Ft 
/db9.421 Ft/m2

Színek:
gránitszürke-fehér

Umbriano lapok, gránitszürke-fehér

1.995 Ft 
/db11.072 Ft/m2

gránit-beige

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Asti Colori lapok, füstbarna

1.798 Ft 
/db9.979 Ft/m2

Elegáns, nagy lapok, letisztult design. A közkedvelt három szürke tónus jól  
illeszkedik a minimalista stílushoz, ugyanakkor exkluzív jelleget kölcsönöz. 
Méret: 60x30 cm  Vastagság: 3,8 cm

ASTI® NATURA lapok

Színek:

cappuccino

füstbarna

grafit-fehér

Színek:

középszürke

sötétszürke

Asti Natura lapok, világosszürke

Modern és kifejező, egyedi és markáns design. A nagy méretű Asti Colori lapok 
különleges, melírozott színei izgalmas megjelenést biztosítanak.  
Méret: 60x30 cm Vastagság: 3,8 cm

ASTI® COLORI lapok

világosszürke

1.461 Ft 
/db8.109 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Színek:

gránitszürke

bazaltantracit

La Linia lapok, 40x40 cm, gránitszürke és bazaltantracit

1.390 Ft 
/db8.479 Ft/m2

Alpesi kőzetből nyert zúzalékkal kialakított felületével „briliáns” választás. 
A Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően könnyen tisztán tartható. 
Méret: 40x40 cm  Vastagság: 3,8 cm

CORONA BRILLANT®

Színek:
fövenybarna

Corona Brillant, homok

1.180 Ft 
/db7.198 Ft/m2

homok

Nemesen egyszerű, bazalt és gránit kőzúzalék használatával kialakított, 
finommosott felületének köszönhetően stílusos, elegáns megjelenést biztosít. 
Méret: 40x40 cm  Vastagság: 3,8 cm

LA LINIA®
lapok

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Színek:

dióbarna

antracit

Style, dióbarna

A fény és az árnyék játéka: ez a Style. A márvány felületek világának 
természthű leképezése a lapok strukturált felületkialakításával. 
Méret: 40x40 cm  Vastagság: 3,8 cm

STYLE

1.160 Ft 
/db7.076 Ft/m2

Pastella egy nemes natúrkő zúzalék felhasználásával készült,  
mosott felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú lap. 
Méret: 40x40 cm  Vastagság: 3,8 cm

PASTELLA®
lapok

Színek:
mediterrán barna

Pastella, világosszürke

1.090 Ft 
/db6.649 Ft/m2

világosszürke

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Színek:

fövenybarna

világosszürke

vegyes kavics (Picola Party)

Picola, fövenybarna

A mosott felületű betonlapok évtizedek óta kedveltek, beváltak és szinte 
elnyűhetetlenek. A Picola és Picola Party a kültéri lapok klasszikusa. 
Méret: 40x40 cm  Vastagság: 3,8 cm

PICOLA PICOLA PARTY

830 Ft 
/db

5.063 Ft/m2

Csúszásmentes lapok kertek és teraszok burkolására. A színek egymással  
kombinálva is esztétikus megjelenést eredményeznek. 
Méret: 40x40 cm  Vastagság: 4 cm

KERTI LAP Színek:

homoksárga

Kerti lap, szürke

szürke

806 Ft 
/db-tól4.917 Ft/m2

vörös

barna

szürke

806 Ft/db

992 Ft/db

992 Ft/db

1.167 Ft/db

szürke 
barna, vörös 
homoksárga 7.119 Ft/m2

4.917 Ft/m2

6.051 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Az AirPave porcelán lapok modern stílusa elegáns könnyedséget biztosít kertjének, 
teraszának. A Panama finom, kőszemcsés felülete exkluzív, bensőséges hangulatot teremt. 
Méret: 90x45 cm Vastagság: 2 cm

PANAMA®

Színek:

nacar

beige

Panama, nacar

A légies AirPave porcelán lapok nagy és kis felületen egyaránt jól mutatnak.  
A Monaro enyhén domború struktúrája finoman csillogó, hangsúlyos felületet ad. 
Méret: 90x45 cm Vastagság: 2 cm

MONARO®

Színek:

gris

nocturno

Monaro, gris

11.413 Ft 
/db28.190 Ft/m2

11.413 Ft 
/db28.190 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Méretek:  60x60, 30x60, 30x45, 45x60, 45x45, 30x30 cm, alapcsomag 6,07 m2  
Vastagság: 3,8-4,4 cm Színek:

homokmészkőfehér

Bradstone Old Town alapcsomag, homok

3,8-4,4 cm

15.794 Ft 
/m2

Atmoszféra és kisugárzás. A Bradstone Old Town rendszermegoldás a dél napsugarát hozza el otthonába.  
A szabálytalan profilú élek és a meleg színárnyalatok csak fokozzák a természetes hatást. A különböző formátumú  
burkolólapok és a hozzájuk illő lépcsőelemek számtalan megoldási kombinációt tesznek lehetővé.

BRADSTONE OLD TOWN alapcsomag

CONCEPT

BRADSTONE  
OLD TOWN  

TERMÉKCSALÁD

Old Town szegély, homok

2.411 Ft 
/db(mészkőfehér, homok)

Old Town lépcsőelem, homok

12.254 Ft 
/db(csak homok)

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Méretek: 20x20, 20x40, 40x40, 60x40 cm   
Vastagság: 3,5 cm Szín:

homokkő

CONCEPT

Bradstone Travero lapok, homokkő

A Bradstone Travero rendszerrel olyan helyeket tudunk kialakítani a kertben, ahol jól érezzük magunkat.  
A Travero lapok rusztikus, strukturált felülete otthonának különleges atmoszférát kölcsönöz.  
Harmonikusan illeszkedik hozzá a Travero lépcsőelem és a Travero kerítésrendszer.

BRADSTONE TRAVERO lapok

Travero medence szegély, homokkő

BRADSTONE  
TRAVERO  

TERMÉKCSALÁD

18.525 Ft 
/m2

Travero szegély, homokkő

Travero falrendszer, homokkő

Travero lépcsőelem, homokkő

Travero falrendszer 
Normálkő: 40x20x15 cm  
Félkő: 20x20x15 cm  
Fedkő: 40x20x15 cm  
Fedlap: 50x23x5 cm  
Oszlopkő: 30x30x15 cm  
Oszlop fedkő: 35x35x5 cm 

5.599 Ft/db

5.907 Ft/db

6.228 Ft/db

5.325 Ft/db
2.938 Ft/db

10.640 Ft/db

lap

4.830 Ft 
/dbsarokelem 4.938 Ft/db

lépcsőelem

14.298 Ft 
/dbsarok lépcsőelem  16.127 Ft/db

2.411 Ft 
/db

normálkő

5.325 Ft 
/db

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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7.946 Ft 
/m2

A Citytop termékcsalád legújabb tagja. A kombi forma három, nagyméretű elemének váltakozásával burkolt felületek  
vonzzák a tekintetet. Nyersbeton felületével, letisztult, időtálló színeivel visszafogott, mégis stílusos és elegáns. 
Méretek: 20x40, 40x40, 60x40 cm vegyesen  Vastagság: 6 cm

CITYTOP® ELEGANCE Kombi

Citytop Elegance Kombi, prosecco

Színek:
nero proseccogrigiobianco

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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8.383 Ft 
/m2

A Citytop termékcsalád nagy méretű tagja modern, izgalmasan tagolt, letisztult formavilágú.  
Harmonikus ötvözete a nagy méret, a colorflow desing és a kombi forma előnyeinek. 
Méretek: 20x40, 40x40, 60x40 cm vegyesen  Vastagság: 6 cm

CITYTOP® Grande Kombi

Citytop Grande Kombi, grafit-terra

Színek:
grafit-ezüst grafit-terraborostyán

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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A Citytop+ Kombi térkő kiemelkedő előnye a változatos szín- és formavilág 
mellett, hogy nincs térkő elmozdulás, így térkő károsodás sem.  
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen  Vastagság: 6 cm

CITYTOP+® Kombi

Citytop+ Kombi, szürke-fehér

barna-fehér

szürke-fehér

középszürke

Színek:

PaveLock -  
Einstein® rendszer  

Szabadalmaztatott 
fugatechnika

5.984 Ft/m2

7.401 Ft/m2

7.401 Ft/m2

5.984 Ft 
/m2-től(középszürke)

A színek és formák variánsai izgalmas felületi  
kialakításokat tesznek lehetővé. 
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen  Vastagság: 6 cm

CITYTOP®
Kombi

Citytop Kombi, mediterrán

Színek:
barna mixsarkifény

vörös-barna

mediterrán

őszilomb

szürke

5.221 Ft/m2

6.857 Ft/m2

6.857 Ft/m2

6.857 Ft/m2

6.857 Ft/m26.857 Ft/m2

5.221 Ft 
/m2-től

(szürke)

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Asti Kombi, a három szürke szín egyenlő arányban keverve

Színek:
sötétszürke

középszürke

világosszürke

8.273 Ft 
/m2

Változatos, egyedi formavilága újszerű, elegáns megjelenést kölcsönöz. Keskeny,  
nyújtott formája és egymással harmonizáló színei által kreatív módon variálható. 
Méretek: 30x12,5, 40x12,5, 50x12,5, 30x16,7, 40x16,7, 50x16,7 cm Vastagság: 7 cm

ASTI® Kombi

Citytop Smart, barna mix 

Színek:
őszilomb

karamell

barna mix

középbarna

szürke

4.458 Ft/m2

5.112 Ft/m2

5.112 Ft/m2

5.112 Ft/m2

5.112 Ft/m2

4.458 Ft 
/m2-től

(szürke)

A közkedvelt Citytop család tagja 5 féle különleges színben  
ár-érték arányban verhetetlen megoldás! 
Méret: 20x13,3 cm  Vastagság: 5 cm

CITYTOP® SMART

PaveLock -  
Einstein® rendszer  

Szabadalmaztatott 
fugatechnika

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Különlegessége a páratlan megjelenés és a kövenként  
eltérő, egyedi rajzolat 
Méretek: 20x40, 40x40, 60x40 cm Vastagság: 6 cm

UMBRIANO® Kombi

Umbriano Kombi, gránitszürke-fehér

Színek:
gránitszürke-fehér

gránit-beige

9.690 Ft 
/m2

La Linia Kombi, gránitszürke

Bazalt és gránit természetes kőzúzalék használatával  
kialakított finommosott felület. 
Méretek: 10x20, 20x20, 30x20 cm vegyesen Vastagság: 8 cm

LA LINIA®
Kombi

Szín:
gránitszürke

7.575 Ft 
/m2

2022. április 1-jétől rendelhető! 

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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A Naturo Kombi térkő a régi kockaköves utcák hangulatát varázsolja kertjébe.  
Formagazdagsága és a felülete természetes hatást kelt. 
Méretek: 7 féle méret vegyesen Vastagság: 6 cm

NATURO® Kombi

Semmelrock tisztítószerek

Tisztító- és ápolószereink teljes 
kínálatát keresse honlapunkon.

Finalit Nr. 1   – Intenzív tisztítószer 
Finalit Nr. 22   – Védő impregnálószer

Finalit Nr. 1   – Intenzív tisztítószer 
Finalit Nr. 4   – Szerves folteltávolító 
Finalit No. 22   – Védő impregnálószer

Fontos tájékoztatás: Kérjük, mindig tartsa be a csomagoláson szereplő instrukciókat. 
Az ajánlatban szereplő tisztítószerek karton csomagolása illusztráció.

BASIC csomag SMART csomag

SEMMELROCK TISZTÍTÓSZEREK  
Térkövekhez és lapokhoz 
 
Ha pénzt és energiát fektet egy esztétikus kültéri burkolat 
kialakításába, érdemes tennie annak érdekében, hogy ez 
a felület sokáig szép maradjon. Tisztítószer csomagjaink 
ebben nyújtanak segítséget. 

Basic csomag

54.241

Smart csomag

85.665 Ft 
/csomag

Ft 
/csomag

Naturo Kombi, gránitszürke és bazaltantracit

Színek:
bazaltantracit

gránitszürke

11.216 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Appia antica Kombi (nem antikolt), lávaszürke, 5 cm

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő.  
Természetes hatást sugárzó burkolat. 
Méretek: 10x15, 10x20, 15x20 cm vegyesen Vastagság: 5 cm

APPIA ANTICA®
 Kombi, 5 cm (nem antikolt)

Színek:

lávaszürke

lávavörös

5 cm

9.146 Ft 
/m2

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő. Lerakásával természetes hatást 
sugárzó burkolat alakítható ki, régi és új környezetben egyaránt. 
Méretek: 11,3x19,2, 15x19,2, 22,6x19,2 cm vegyesen Vastagság: 8 cm

APPIA ANTICA®
 Kombi, 8 cm (nem antikolt)

Appia antica Kombi (nem antikolt), lávavörös, 8 cm

Színek:

lávaszürke

lávavörös

8 cm

10.889 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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A kert egyik érdekes színfoltja, hiszen izgalmas formájával 
alkalmas kisebb lejtők és rézsűk kialakítására.  
 
Magasság: 20 cm  Átmérő: 30 cm 
Befogadóképesség: 6 liter/db

MINI NÖVÉNYEDÉNY

vörösbarna
Színek:

szürke

995 Ft/db 1.095 Ft/db

Mini növényedény, vörösbarna 

szürke

995 Ft 
/db-tól

Fuego antico, bontott tégla mix

Szín:
bontott tégla mix

6.420 Ft 
/m2

Antikolt felszínével, rendszertelenül töredezett éleivel  
rusztikus mediterrán felülethatást kelt. 
Méret: 24x11,8 cm Vastagság: 5 cm

FUEGO ANTICO

Semmelrock Kerti díszkavics

Két népszerű szín, két méret. A kerti díszkavics természetes anyag,  
mely önmagában vagy egymással keverve is használható.  
 
Méretek: 25-40 mm – 60 kg/m2, 40-60 mm – 70 kg/m2 

Kiszerelés: 25 kg

SEMMELROCK Kerti díszkavics

Színek:

fehér

szürke

3.040 Ft 
/25 kg

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu

23



Természetesen antik megjelenésű térkő, mediterrán könnyedséget,  
kényelmet sugároz. 
Méretek: 6,2x12,5, 12,5x12,5, 18,7x12,5, 18,7x25 cm vegyesen Vastagság: 6 cm

CASTELLO ANTICO®
Kombi

Színek:
szürke-fekete

vörös-barna

homok-sárga

Castello kerítésrendszer, homok-sárga

A Castello kerítéselemekkel megvalósíthatók a kívánt formák, 
alakzatok. Az antikolt felület patinás hatását tovább fokozzák  
a melírozott színek.

CASTELLO kerítésrendszer
Színek:

szürke-fekete

homok-sárga

Castello antico Kombi, szürke-fekete

11.216 Ft 
/m2

normálkő

2.012 Ft 
/db-tól(szürke-fekete)

félkő

1.342 Ft 
/db-tól(szürke-fekete)

fedlap

2.218 Ft 
/db-tól(szürke-fekete)

                                                     homok-sárga: 
Normálkő: 40x20x14 cm 
Félkő: 20x20x14 cm 
Fedlap: 33x25x8 cm 2.327 Ft/db

2.121 Ft/db
1.439 Ft/db

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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                                                      világos beige 
Slim nagykő: 60x20x9 cm 
Slim félkő: 20x20x9 cm 
Fedlap: 47x27x5 cm

                                világos beige, mokka: 
Nagykő: 60x20x16 cm 
Normálkő: 40x20x16 cm  
Félkő: 20x20x16 cm 
Fedlap: 47x27x5 cm

582 Ft/db
2.054 Ft/db

1.742 Ft/db
1.161 Ft/db

fedlap

1.642 Ft 
/db-tól(középszürke)

Klasszikus megjelenés, letisztult design. 
Egyszerű építhetőség, gazdaságos kivitelezés.

RIVAGO kerítésrendszer

Rivago kerítésrendszer, világos-beige Rivago Slim kerítésrendszer, középszürke

nagykő

1.509 Ft 
/db-tól(középszürke)

normálkő

1.006 Ft 
/db-tól(középszürke)

Slim nagykő

1.137 Ft 
/db-tól(középszürke)

Slim félkő

379 Ft 
/db-tól(középszürke)

félkő

482 Ft 
/db-tól(középszürke)

középszürke

világos beige

középszürke

világos beige

mokka

Nemes, elegáns design. Időtlen optikája 
minden építészeti stílushoz illik.

RIVAGO SLIM kerítésrendszer
Színek: Színek:

2.054 Ft/db

1.306 Ft/db
436 Ft/db

fedlap

1.642 Ft 
/db-tól(középszürke)

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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A gyepfugás térköveknél a nagyméretű távtartók által biztosított 
fugahézagot lehet füvesíteni vagy díszkaviccsal feltölteni. 
Méretek: 20x20, 40x20 cm Vastagság: 8 cm

ECOGREEN

Ecogreen, szürke

Színek:

antracit

szürke

fehér

Szín:
szürke

7.358 Ft/m2

6.404 Ft/m2

7.358 Ft/m2

20x20 cm

256 Ft 
/db-tól

(szürke)

40x20 cm

512 Ft 
/db-tól

(szürke)

A Punto gyepkő a zöldterület nagyságában is látványosan kiemelkedik társai közül. 
A kör alakú hézagok vidám, játékos megjelenést kölcsönöznek a térkőnek. 
Méret: 60x40 cm Vastagság: 10 cm

PUNTO

                fehér, antracit: 
20x20 cm 
40x20 cm

294 Ft/db
589 Ft/db

ASTI ECO, középszürke

Punto, szürke

1.297 Ft 
/db

30%
a burkolt terület

biológiailag
aktív része

29%
a burkolt terület

biológiailag
aktív része

Szín:
középszürke

Nagyméretű távtartóinak köszönhetően a füvesíthető vagy díszkaviccsal feltölthető 
felületek az esővíz biztonságos elszivárgását is garantálják. 
Méret: 60x25+5 cm Vastagság: 8 cm

ASTI ECO

1.148 Ft 
/db

5.408 Ft/m2

6.371 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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Közterületek, parkolók és utak vízelvezetésére.  
Méret: 50x20x8 cm  
Horonymélység: 2,5 cm

Szín:
szürke

FOLYÓKA

Folyóka, szürkeKerti szegély, szürke

Blokklépcső, szürke

antracit

homoksárga

szürke

barnavörös

KERTI SZEGÉLY
A kerti szegélyeket kerti utak, járdák megtámasztására, 
határolására, lezárására javasoljuk. Ötféle színben elérhető. 
Méret: 100x20 cm Vastagság: 5 cm

Színek:

CITYTOP PALISZÁD

szürke szürke antracit
Színek:

Citytop paliszád, szürke

785 Ft/db 1.307 Ft/db

1.307 Ft/db 1.307 Ft/db 1.624 Ft/db

3.582 Ft/db

9.414 Ft/db

5.625 Ft/db
7.348 Ft/db

4.067 Ft/db

9.877 Ft/db

6.040 Ft/db
8.134 Ft/db

A szinteltolások esztétikus                40                                    
és praktikus megoldása.                     60 
Méret: 12x16,5 cm                                  80 
Magasság: 40, 60, 80, 100 cm       100

antracit

Egyszerű, letisztult nagyméretű formák  
a szintkülönbségek leküzdéséhez. 
Méret: 100x40 cm 
Vastagság: 15 cm

BLOKKLÉPCSŐ

szürke
Színek:

antracit

10.790 Ft/db 12.411 Ft/db

szürke

3.582 Ft 
/db(Paliszád 40 )

szürke

10.790 Ft 
/db

1.264 Ft 
/db

szürke

785 Ft 
/db

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Inspirációért vagy bővebb információért keresse Kerti ötletek 2022 katalógusunkat a kereskedésekben  
vagy igényeljen egy ingyenes példányt honlapunkon keresztül! www.wienerberger.hu 

Hagyja magát  
inspirálni... 
 
...és rendezze be második  
    nappaliját a kertjében!

1.  Töltse le telefonjára  
     az alkalmazást!

2. Válassza ki a tervező  
     funkciót!

3. Fotózza le azt a részt, ahová egyedi 
     kültéri térburkolatot tervez!

4. Varázsolja olyanra a látványt, 
     amilyenné csak szeretné!

INGYENESEN 

LETÖLTHETŐ!

VEGYE KÉZBE MOST A TERVEZÉST!

TUDTA? 
Az Ön zsebében is van egy 
kerttervező alkalmazás! 
Tervezze meg álmai térburkolatát bárhol, bármikor 
a Semmelrock Garden Visions applikációval!



                                 Wienerberger Téglaipari zRt. 
                                 H-1119 Budapest, Bártfai u. 34.  
                                 Telefon: +36 (1) 464 7030 
                                 E-mail: info@wienerberger.hu 
                                 www.wienerberger.hu 
 
Termékeink kizárólag kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg, 
ócsai és felsőzsolcai gyárunkban erre nincs lehetőség. 

Semmelrock Protect®  Plus 
Extra erős felületvédő réteg, mely a legnagyobb fokú 
védelmet biztosítja még a makacs szennyeződésekkel 
szemben is. 
 
Semmelrock Protect® 
Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít 
egyes szennyeződésekkel szemben. 
 
Semmelrock Concept 

Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos 
mintázattal és felszínnel (lap, szegély, falelem stb.), 
melyek harmonizálnak egymással.  
 
Kombi forma 
A kombi termékeknél soronként történik az 
értékesítés. Egy sorban az azonos termékből több 
méretű kő található. A különböző fektetési minták 
szerint a lerakása egyszerű és gyors, a kapott 
eredmény mégis izgalmas és változatos. 
 
PaveLock - Einstein® rendszer 

Szabadalmaztatott intelligens fugatechnikai  
rendszer, mely elmozdulásmentes kötést biztosít. 
 
ECO burkolat 

Az ökoburkolatok képesek visszajuttatni  
a természetbe az értékes esővizet. Az ECO térkövek 
nagy illesztési távolságai lehetővé teszik, hogy  
az esővíz a fugákon vagy a térkövön keresztül 
visszakerüljön a természetes körforgásba. 
 
Minőség 

A Semmelrock termékeket az MSZ EN 1338, 1339  
és 1340 sz. harmonizált európai szabványokban 
meghatározott követelmények alapján gyártjuk  
és minősítjük.

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. 
 
CE kritériumok 

Termékeink az európai harmonizált szabványoknak 
való megfelelőségen alapuló teljesítménynyilatkozattal 
rendelkeznek. A nyilatkozatok (a raklapcímkén 
található) QR kód és DoP szám használatával 
honlapunkról letölthetőek: www.wienerberger.hu/ 
semmelrock-teljesitmenynyilatkozat 
 
Fagy- és olvasztósó-állóság 
A Semmelrock termék fagy- és olvasztósó-álló  
az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok 
követelményeinek megfelelően. 
 
Fagyállóság 
A Semmelrock termék fagyálló, de az olvasztósó 
használata nem megengedett. 

 
Terhelhetőség 
 
A termék gyalogosforgalomra alkalmas. 
 
 
A termék személygépkocsi forgalomra alkalmas. 
 
 
A termék tehergépkocsi forgalomra alkalmas. 
 
A terhelhetőség előfeltétele mindhárom esetben az  
e-UT 06.03.42. sz.  útügyi előírásnak megfelelő beépítés.

Használt piktogramok jelentése Logiszikai tarifák 2022

                                 Területi képviselőink mindig aktuális                                   
                                 listáját megtalálja a weboldalunkon.  
                                 www.wienerberger.hu/                                                              
                                 szolgaltatasok-es-szaktanacsadas/ 
                                 ertekesitesi-szaktanacsadas

Területi képviselőink

Kapcsolat

*A megadott díjak nem teljesen kiterhelt autós megrendelés szállítása  
esetén értendők. 
 
• A táblázatban szereplő árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák,  

forintban értendőek és visszavonásig érvényesek. 
• Csak jó állapotú, javítható raklapot áll módunkban visszavenni,  

melyben maximum 1 darab hiányzó vagy törött elemet fogadunk el. 

A nem egész autós kiszállítás költsége  
az alábbiak szerint módosul:

raklap eladás 5 000

Ft + áfa/raklap

raklap visszavétel 5 000

csomagolási díj 400

útdíj hozzájárulás 900

daruzási díj 1 200

30 000

8 000

0-12 tonna közötti rendelések esetén

12-20 tonna között, darus autóval kért 
rendelések esetén

8 00012-22 tonna között, nyerges autóval kért 
rendelések esetén

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 bruttó (ÁFA-val növelt összegű) fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022.03.01 –2022.05.31. 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ: www.wienerberger.hu
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Semmelrock is a brand of Wienerberger 
www.wienerberger.hu/semmelrock

Próbálja ki koncepciótervező 
szolgáltatásunkat, megrajzoljuk kertjét  
és kollégáink segítenek kiszámolni 
 a szükséges anyagmennyiséget is! 
 
További részletek: 
www.wienerberger.hu/ 
koncepciotervezes

DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁS

Tegye láthatóvá  
álmait! 
 

Segítünk a kert tervezésétől  
a mennyiségszámításig.


