
Catalog tehnic



Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

CUPRINS

INFORMAŢII UTILE 3

Sistemul Einstein® 4

PAVAJE

UMBRIANO® 6

APPIA ANTICA® 7

APPIA ANTICA® ANTICHIZAT 7

LA LINIA® 8

RETTANGO® 9

PASTELLA® 10

RETTANGO®- combi 6 cm 11

PASTELLA®- combi 6 cm 11

LA LINIA® - combi 6 cm 11

RETTANGO® SMART 12

PASTELLA®- combi 5 cm 12

SUPREMA® 13

TERRA TOSCANA® - combi 13

DOMINO® - combi 14

CLASIC 15

PALIO® 16

NARDO® 17

UNIWELLE 18

AUTOBLOCANT 18

DALE

APPIA ANTICA® - Dale 19

LA LINIA® - Dale 19

PASTELLA® - Dale 20

RETTANGO® - Dale 20

LA LINIA GRANDE® 20

CORONA BRILLANT® 21

PICOLA® 21

ARTE - DALE ARC DE CERC® 22

LUSSO TIVOLI - Dale 22

ASTI® COLORI 23

BRADSTONE TRAVERO 23

BRADSTONE/Programul Old-Town 24

BRADSTONE WOVEN 25

BRADSTONE BLUE LIAS 26

BRADSTONE MILLDALE 27

BRADSTONE /Old Town 28

GARDURI

UMBRIANO®- Elemente zidărie 29

CASTELLO®- Elemente zidărie 29

SONNBLICK® - Elemente zidărie 30

RIVAGO - Elemente zidărie 30

BRADSTONE TRAVERO - Elemente zidărie 31

BRADSTONE MILLDALE - Elemente zidărie 31

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK - Elemente zidărie 32

BRADSTONE MADOC - Elemente zidărie 32

BRADSTONE Blue Lias - Sistem placare 32

CANT ALUMINIU 35

BORDAJ ALUMINIU 35

SPOTURI LED 35

MONTAJ PAVAJE 36

SIMBOLURI 38

CONTACT 39

2



Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Informaţii utile

Culoare şi structură
Produsele colorate din beton sunt produse din materii prime naturale, care prezintă prin natura lor diferenţe 
de culoare mai mici sau mai mari. Din acest motiv, pot să apară variaţii de culoare, chiar dacă produsele din 
beton sunt monitorizate şi controlate cu atenţie. Astfel, nu putem răspunde pentru diferenţele de culoare 
între mostrele generale şi produsele efectiv livrate.
Se recomandă utilizarea concomitentă a pavajelor din mai mulţi paleţi atunci când se efectuează montajul. 
Abaterile de culoare pot să apară chiar şi între produse din acelaşi palet. Atât diferenţele de culoare, cât 
şi eflorescenţele nu influenţează valoarea de utilizare a produselor, deoarece acestea pot fi remediate pe 
parcursul utilizării şi prin influenţele atmosferice, suprafaţa căpătând astfel un aspect uniform. Diferenţele 
de culoare şi eflorescenţele nu pot reprezenta un motiv pentru reclamaţii.

Eflorescenţe
Eflorescenţele apar din cauza durităţii apei precum şi a fillerului de calcar din cimentul utilizat, care iese pe 
suprafaţa din beton după evaporarea apei. Aceste eflorescenţe nu influenţează în nici un fel funcţionalitatea 
şi utilizabilitatea produselor.
În condiţii atmosferice normale şi prin utilizarea suprafeţei, aceste eflorescenţe se diminuează şi în general 
nu vor mai apărea, dacă fundaţia a fost executată conform normelor tehnice. Produsele noastre sunt neutre 
faţă de mediul înconjurător. Eflorescenţele se pot îndepărta cu ajutorul unor substanţe de curăţare speciale 
pentru produsele din beton, oferite și de către noi. Prin utilizarea substanţelor de curăţare pot să apară 
modificări de culoare şi structură ale produselor.

Fisurarea muchiilor
Pavelele, dalele şi alte elemente similare, care sunt montate cu rosturi prea mici sau ale căror fundaţie nu 
este suficient de portantă, sunt supuse solicitării marginilor – chiar din momentul efectuării operaţiei de 
compactare prin vibrare. Nici tipurile de beton de cea mai bună calitate nu pot rezista la astfel de solicitări.
Urmarea este fisurarea muchiilor; ele nu reprezintă un defect al produsului, ci un defect al fundaţiei, respectiv 
al modului de montaj. Lăţimea rosturilor se stabileşte în funcţie de sistemul de pavaj şi în conformitate cu 
prescripţiile producătorului.

Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ şi sarea de degivrare
Semmelrock  garantează rezistenţa la îngheţ-dezgheţ şi la sarea de degivrare a tuturor produselor realizate, 
conform SR EN 1338:2004, SR EN 1339:2004 si SR EN 1340:2004. Sunt permise pentru utilizare doar 
produsele de degivrare specifice pentru beton (pe bază de clorură de calciu). Soluţiile de degivrare pe bază 
de sulfaţi sau clorură de sodiu (sare) pot deteriora suprafaţa pavată cu produsele noastre.

Microfisuri
În cazuri izolate, pot apărea microfisuri. Acestea sunt rar vizibile cu ochiul liber pe produsele uscate, dar sunt 
puse în evidenţă când acestea sunt umede. Microfisurile nu limitează utilizarea și garanţia produsului.

Reclamaţii
Marfa trebuie verificată la livrare şi înainte de a fi montată. Dacă se constată deficienţe de calitate, acestea se 
vor reclama înainte de montaj. La reclamaţiile întemeiate, materialele vor fi înlocuite.
La reclamaţiile nefondate, cantităţile suplimentare vor fi suportate pe cheltuiala clientului.
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Rost pentru umplerea corectă, 
conform normelor

Elemente 
de legătură

Elementul 
special de îmbinare

5

6

7

8

Avantaje:

1   Special pentru suprafeţe exploatate intens, cu încărcări mari.

2   Nu se produc deplasări, deformări sau înfundări ale 

pavajului sau deteriorări ale canturilor.

3   Distanţă exactă între rosturi şi umplere corectă a acestora prin 

elemente de distanţare, fixare şi legătură.

4   Varietate mare de punere în operă, prin numeroase formate, 

culori şi tipuri de suprafeţe.

5   Refolosirea pavajelor după decopertări, fără deteriorăriale 

suprafețelor și canturilor.

6   Rezistenţă mare la temperaturi ridicate.

7   Rezistenţă la îngheţ şi sare de degivrare.

8   Rezistenţă la murdărie.

Sistemul Einstein®

Cea mai bună tehnică de îmbinare cu distanţiere
Sistemul Einstein® este un sistem patentat, prevăzut cu un element special de îmbinare cu distanţiere. Această tehnică este special concepută 
pentru suprafeţe exploatate intens, cu trafic greu şi încărcări mari. Prin elementele de îmbinare şi distanţare integrate în sistemul elementelor 
de pavaj, se asigură o distanţă de rosturi conform standardelor. Aceasta face posibilă o umplere a rosturilor corespunzătoare între pavaje.

Produsele cu sistemul Einstein:
La Linia - combi pagina 11

Domino combi   pagina 13

Terra Toscana - combi pagina 12

Pastella - combi paginile 10-11

Rettango - combi pagina 10 

Rettango Smart pagina 11

Solicitați și alte produse cu sistem Einstein.

Vizualizaţi filmul de animaţie pe
www.semmelrock.ro
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Design şi diversitate
Finisarea suprafeţelor
Suprafeţele colecţiilor de pavaje Semmelrock sunt finisate într-o etapă ulterioară procesului de fabricaţie, prin supunerea fiecărei pietre de 
pavaj unui procedeu special de tratare. Acesta conferă pavajului o notă distinctă şi îi garantează un design deosebit.

SUPRAFAȚĂ MARMORATĂ. 
Aspect de marmorare naturală, întreținere ușoară. 
Umbriano

SUPRAFAȚĂ ANTICHIZATĂ. Linii neregulate, pentru un 
aspect antic, dar și rezistent. 
Appia Antica Antichizat, Castelletto, Castello

SUPRAFAȚĂ SPĂLATĂ. Granulații de suprafață, cu accente 
naturale deosebite de strălucire și aderență ridicată. 
La Linia, Pastella, Corona Brillant, Picola

SUPRAFAȚĂ SPLITATĂ. Design deosebit, textură aspră, cu 
aspect deosebit de piatră naturală. 
Sonnblick

SUPRAFAȚĂ BETON APARENT. Cromatică variată și strat de 
uzură pentru rezistență deosebită în condiții de trafic.
Uniwelle, Rettango, Nardo, Autoblocant, Appia Antica, 
Clasic, Grilă, ARTE Arc de Cerc, Palio, Domino, ECOgreen, 
Rivago

SUPRAFAȚĂ ”COLORFLOW” NOU  
Colecție fin echilibrată de culori transpuse în suprafețe 
nuanțate cu personalitate. ASTI Colori

SUPRAFAȚĂ PERIATĂ. Sistem de pavaj periat pentru 
aderență și rezistență sporită. 
Terra Toscana

SUPRAFAȚĂ STRUCTURATĂ. Suprafață texturată reliefată 
pentru aderență și aspect natural. 
Bradstone, Suprema, Lusso Tivoli, Nordic Maritime
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UMBRIANO®

Grosime dale/pavaje Dimensiune/cm Cant Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

5 și 8 cm
50x25 22,5 8 buc 80/80 10,00/8,00

50x50 45 4 buc 40/32 10,00/8,00

8 cm

25x25 11,3 16 buc 160 16,00

37.5x25 16,9 10,6 buc 64 16,00

75x50 67,5 2,67 buc 16 8,00

75

50 50 50 37,5

50 25

25

25

25

dale dale dale

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces, locuri de parcare, pasaje, curţi interioare, locuri de 
parcare, trotuare.

Culori: Bej brun marmorat, gri deschis marmorat, gri antracit marmorat.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

Model 1
Necesar pe m2:
25 x 25 cm - 4 buc.
37,5 x 25 cm - 4 buc.
50 x 50 cm - 1 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
50 x 50 cm - 4 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
25 x 25 cm - 3,2 buc.
50 x 50 cm - 3,2 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
25 x 25 cm - 4 buc.
50 x 50 cm - 3 buc.

Model 5
Necesar pe m2:
25 x 50 cm 3,5 buc.
25 x 25 cm - 1 buc.
50 x 50 cm - 2 buc.

Model 6
Necesar pe m2:
50 x 50 cm - 1,8 buc.
50 x 25 cm - 3,6 buc.
25 x 25 cm - 1,8 buc.
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APPIA ANTICA®

APPIA ANTICA® 
ANTICHIZAT

Grosime pavaje Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

6 cm
10x20 2,8 50 buc 480 9,60

20x20 5,6 25 buc 240 9,60

Model 7
Necesar pe m2:
50 x 25 cm - 4,57 buc.
37,5 x 25 cm - 4,57 buc.

Model 8
Necesar pe m2:
37,5 x 25 cm - 8 buc.
25 x 25 cm - 4 buc.

Model 9
Necesar pe m2:
50 x 25 cm - 8 buc.

Model 10
Necesar pe m2:
50 x 25 cm - 8 buc.

Model 11
Necesar pe m2:
25 x 25 cm - 2,2 buc.
37,5 x 25 cm - 3,3 buc.
50 x 25 cm - 4,4 buc.

Model 12
Necesar pe m2:
37,5 x 25 cm - 8 buc.
25 x 25 cm - 4 buc.

20 10

20 20

7



Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Model 1
Necesar pe m2:
10 x 20 cm - 26 buc.
20 x 20 cm - 12 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
10 x 20 cm - 50 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
20 x 20 cm - 25 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
10 x 20 cm - 24 buc.
20 x 20 cm - 13 buc.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, 
curţi interioare şi trotuare.

Culori: Gri vulcanic antichizat, roşu vulcanic antichizat, calcar cochilifer antichizat.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, 
ganguri cu arcade, curţi interioare, trotuare și alei pietonale.

Culori: Granit deschis, negru.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 

LA LINIA®

Grosime pavaje Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

6 cm 10x10 1,3 100 buc 880 8,80

6 și 8 cm

20x10 2,7 50 buc 480/384 9,60/7,68

20x20 5,4/7,0 25 buc 240/192 9,60/7,68

30x20 16,7 16 buc 160/128 9,58/7,66

30

20 20

20 10

1020

10
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RETTANGO®

Grosime pavaje Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

6 și 8 cm

20x10 2,8/3,6 50 buc 480/384 9,60/7,68

20x20 5,5/7,2 25 buc 240/192 9,60/7,68

30x20 8,3/11,0 16,7 buc 160/128 9,60/7,68

30

20 20

20 10

20

Recomandat pentru:  Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, 
ganguri cu arcade, curţi interioare, trotuare și alei pietonale.

Instrucţiune specială: Montarea pavajului Rettango cu umbre trebuie să se realizeze simultan din mai mulţi paleţi.

Culori: Gri, gri închis, negru (doar 10 x 10 cm și 20 x 10 cm), brun roșcat, roșu, cappuccino, mediteran, frunziș de 
toamnă.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

Model 1
Necesar pe m2:
10 x 10 cm - 33,33 buc.
10 x 20 cm - 33,33 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
10 x 10 cm - 7,69 buc.
10 x 20 cm - 7,69 buc.
20 x 20 cm - 7,69 buc.
30 x 20 cm - 7,69 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
10 x 10 cm - 20 buc.
20 x 20 cm - 20 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
10 x 10 cm - 5,88 buc.
40 x 40 cm - 5,88 buc.

Model 5
Necesar pe m2:
10 x 10 cm - 36 buc.
40 x 40 cm - 4 buc.

Model 6
Necesar pe m2:
10 x 10 cm - 4,76 buc.
10 x 20 cm - 9,52 buc.
20 x 20 cm - 4,76 buc.
30 x 20 cm - 9,52 buc.
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PASTELLA®

Grosime pavaje Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

6 și 8 cm

20x10 2,7/3,5 50 buc 480/384 7,68 

20x20 5,4/7,0 25 buc 240/192 7,68

30x20 8,1/10,5 16,7 buc 160/128 7,68

30

20 20

20 10

20

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, 
ganguri cu arcade, curţi interioare, trotuare și alei pietonale.

Culori: Granit deschis, bej, teracotă.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

Model 1
Necesar pe m2:
20 x 20 cm - 7 buc.
20 x 30 cm - 12 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
10 x 20 cm - 50 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
20 x 20 cm - 2,5 buc.
30 x 20 cm - 15 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
10 x 20 cm - 6 buc.
20 x 20 cm - 4,5 buc.
20 x 30 cm - 12 buc.

Model 5
Necesar pe m2:
10x20 cm - 8 buc.
20x20 cm - 6 buc.
30x20 cm - 10 buc.

Model 6
Necesar pe m2:
20 x 30 cm - 16,7 buc.

Model 7
Necesar pe m2:
20 x 20 cm - 8,3 buc.
20 x 30 cm - 11 buc.

Model 8
Necesar pe m2:
20 x 20 cm - 10 buc.
30 x 20 cm - 10 buc.
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Aceste modele sunt valabile pentru LA LINIA®, RETTANGO® şi PASTELLA®

Model 9
Necesar pe m2:
10 x 20cm 10 buc.
20 x 20 cm 5,2 buc.
20 x 30 cm 10 buc.

Model 10
Necesar pe m2:
20 x 20 cm - 2,5 buc.
20 x 30 cm - 15 buc.

LA LINIA®
 - combi 6 cm 

PASTELLA®
- combi 6 cm

30

20 20 20
20 10

Grosime pavaje Dimensiune/cm Nr.buc./rând Mp/palet

6 cm

30x20 6

10,8020x20 12

20x10 12

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi şi alei de acces la garaje, locuri de parcare, alei cu arcade, curţi 
interioare, poteci şi trotuare.

Culori: Pastella: Gri deschis, bej, teracotă. 
Rettango: Frunziș de toamnă, cappuccino, brun roșcat, mediteran. 

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente. 
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

RETTANGO®
- combi 6 cm

Model 1 
format combi 
necesar 1 rand

Model 2 
format combi 
necesar 1 rand
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Model 1
Necesar pe linie:
15x15 - 9 buc
15x20 - 7 buc
15x25 - 7 buc
15x30 - 5 buc

Model 2
Necesar pe linie:
15x15 - 9 buc
15x20 - 7 buc
15x25 - 7 buc
15x30 - 5 buc

Model 3
Necesar pe linie:
15x15 - 9 buc
15x20 - 7 buc
15x25 - 7 buc
15x30 - 5 buc

Model 4
Necesar pe linie:
15x15 - 9 buc
15x20 - 7 buc
15x25 - 7 buc
15x30 - 5 buc

Model 5
Necesar pe linie:
15x15 - 9 buc
15x20 - 7 buc
15x25 - 7 buc
15x30 - 5 buc

Model 6
Necesar pe linie:
15x15 - 9 buc
15x20 - 7 buc
15x25 - 7 buc
15x30 - 5 buc

Aceste modele sunt valabile pentru pavajele combi 5 cm: PASTELLA® - combi și Rettango smart.

30 25 20

15 15 15 15

15

Grosime pavaje Dimensiune/cm Nr.buc./rând Mp/palet

5 cm

15x15 9

9,9
15x20 7

15x25 7

15x30 5

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi şi alei de acces la garaje, locuri de parcare, alei cu arcade, curţi 
interioare, poteci şi trotuare.

Culori: Pastella Smart: Gri deschis, bej, teracotă. 
Rettango Smart: Frunziș de toamnă, cappuccino, brun roșcat, mediteran 

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente. 
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

PASTELLA®
- combi 5 cm

RETTANGO® SMART 
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.
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SUPREMA®

Grosime pavaje Dimensiune/cm Nr.buc./linie Mp/palet

6 cm

20x20 2

9,60
40x20 1

40x40 2

60x40 2

60

40 40

20 20

20

40

40

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, 
curţi interioare, trotuare și alei pietonale.

Culori: Bej nuanțat, gri nuanțat si brun.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

Format combi. 1 linie = 0.96 mp

Model 1
Necesar pe linie:
20 x 20 - 2 buc
40 x 20 - 1 buc
40 x 40 - 2 buc
60 x 40 - 2 buc

Model 2
Necesar pe linie:
20 x 20 - 2 buc
40 x 20 - 1 buc
40 x 40 - 2 buc
60 x 40 - 2 buc

Grosime pavaje Dimensiune/cm Nr.buc./rând Mp/palet

6 cm

15x15 6

8,25
20x15 10

25x15 8

30x15 2

TERRA TOSCANA® 
- combi

30 25 20 15

15151515

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, curţi 
interioare şi trotuare.

Culori: Brun, vulcanic.
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, curţi 
interioare, trotuare și alei pietonale.

Culori: Gri, gri închis.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se

Format combi.
1 linie = 1,034 mp

Model 1
Necesar pe linie:
30 x 12,5 - 4 buc
40 x 12,5 - 4 buc
50 x 12,5 - 4 buc
30 x 16,7 - 2 buc
40 x 16,7 - 2 buc
50 x 16,7 - 2 buc

DOMINO® 
- combi

Grosime pavaje Dimensiune/cm Nr.buc./rând Mp/palet

7 cm

30x12,5 4

1,034

40x12,5 4

50x12,5 4

30x16,7 2

40x16,7 2

50x16,7 2

30

12,5
16,7

40 50

Model 1
Necesar pe m2:
15x15 cm 8 buc.
20x15 cm 12 buc.
25x15 cm 10 buc.
30x15 cm 2 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
15x15 cm 8 buc.
20x15 cm 12 buc.
25x15 cm 10 buc.
30x15 cm 2 buc.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.
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Grosime pavaje Dimensiune/cm Nr.buc./linie Mp/palet

6 şi 8 cm

8,2x11,5 16

11,5x11,5 32

17,2x11,5 16

17,2 11,5 8,2

11,5

11,5

11,5

CLASIC

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje şi locuri de parcare, spaţii din faţa casei, curţi 
interioare şi trotuare.

Culori: Gri, brun, bej.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.

Model 1
Necesar pe m2:
8,2x11,5 cm - 16 buc.
11,5x11,5 cm - 32 buc.
17,2x11,5 cm - 16 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
8,2x11,5 cm - 16 buc.
11,5x11,5 cm - 32 buc.
17,2x11,5 cm - 16 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
8,2x11,5 cm - 16 buc.
11,5x11,5 cm - 32 buc.
17,2x11,5 cm - 16 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
8,2x11,5 cm - 16 buc.
11,5x11,5 cm - 32 buc.
17,2x11,5 cm - 16 buc.
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Grosime pavaje Dimensiune/cm Nr.buc./linie Mp/palet

6 cm

A = 8,4x5,4 52

5,67

B = 7,02x6,04 44

C = 8,05 x 7,4 22

D =9,16 x 8,4 8

E = 10,19 x 9,4 2

PALIO®

EA B C D

6 cm 7,02 cm 8,05 cm 9,16 cm 10,19 cm

5,4 cm 6,04 cm 7,4 cm 8,4 cm 9,4 cm

8,
4 

cm

8,
4 

cm

8,
4 

cm

8,
4 

cm

8,
4 

cm

Recomandat pentru: Terase, sere, alei de grădină şi din jurul casei, căi de acces către garaje, locuri de parcare, curți interioare

Culori: Gri deschis spălat, brun, brun roşcat, bej, frunziş de toamnă, bej spălat, roșu, gri și negru.

Observații: Disponibile numai în pachete complete.
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 
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Recomandat pentru: Alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces către garaje, locuri de parcare, curţi interioare, zone pietonale 
şi trotuare.

Elemente de distanţiere: Toate pavajele sunt cu cant, cu muchii uşor teşite, au o ridicătură de distanţiere.

Culori: Gri, brun roşcat, brun, bej, frunziş de toamnă, negru, roșu.

NARDO®

Grosime pavaje Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Mp/palet

4 10x20 1,8 50 buc 12,96

20

10

Model 1
Necesar pe m2:
10 x 20 cm 50 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
10 x 20 cm 50 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
10 x 20 cm 50 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
10 x 20 cm 50 buc.
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Culori: Gri, roșu, negru.

Grosime pavaje Dimensiuni în cm Greutate/buc. Necesar pe mp cca. mp / pe palet

6 cm 11,25x22,5 3,50 40 buc 10

8 cm 11,25x22,5 4,30 40 buc 10

UNIWELLE
22,5

22,5

Model 1
Necesar pe m2:
11,25 x 22,5 cm - 40 
buc.

Model 2
Necesar pe m2:
11,25 x 22,5 cm - 40 
buc.

Model 1:
Necesar pe m2:
16,5 x 20 cm 35 - buc.

Grosime pavaje Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

6 cm 20 x 16,5 3,75 35 buc 330 9.42

8 cm 20 x 16,5 5 35 buc 330 9.42

10 cm 20 x 16,5 6,25 35 buc 330 9,43

AUTOBLOCANT
20

16,5

Culori: Gri, roșu.
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 
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Model 1
Necesar pe m2:
50x50 cm, 4 buc

Model 2
Necesar pe m2:
50x50 cm, 4 buc

Model 3
Necesar pe m2:
50x25 cm - 2,67 buc.
50x50 cm - 2,67 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
50x25 cm - 2,67 buc.
50x50 cm - 2,67 buc.

APPIA ANTICA®
 - Dale

50

50 50

25

Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

5 cm
50x25 12,4 8 buc 80 10

50x50 45 4 buc 32 10

4 cm 40x40 14,10 6,25 60 9,6

Indicaţiile de mai jos conţin dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.

Indicaţiile de mai jos conţin dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, grădini de iarnă, trepte, spaţii din faţa casei şi curţi interioare.

Culori: Roşu vulcanic, gri vulcanic, calcar cochilifer.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, grădini de iarnă, trepte, spaţii din faţa casei şi curţi interioare.

Culori: Granit deschis, negru.

LA LINIA®
 - Dale

40

40

40

40

Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

4 cm 40x40 18,35 6,25 buc 60 9,60
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PASTELLA®
 - Dale

Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

5 cm 40x40 18,35 6,25 buc 60 9,60

4 cm 40x40 14,37 6,25 60 9,60

Indicaţiile de mai jos conţin dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.

Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

4 cm 40x40 14,78 6,25 60 9,6

5 cm
40x40 18,4 6,25 buc 60 9,60

50x50 29,45 4 buc 40 10

8 cm 50x50 45 4 buc 40 10

Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

8 cm 40x40 27.60 6,25 buc. 48.00 7.68

10 cm
80x60 110.00 2,08 buc. 12.00 5.77

120x80 221.00 1,04 buc. 6.00 5.76

RETTANGO®
 - Dale

LA LINIA GRANDE®
 

Indicaţiile de mai jos conţin dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.

NOU

40

40

50

50

40

40

120

80

80

40

40

60

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, grădini de iarnă, trepte, spaţii din faţa casei şi curţi interioare.

Culori: Gri deschis, bej, teracotă.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, grădini de iarnă, trepte, spaţii din faţa casei şi curţi interioare.

Culori: Gri, roșu, cappuccino, brun roșcat.

Culori: Granit deschis, negru.
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Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

3,8 cm 40x40 14,20 6,25 buc 56 8,96

CORONA BRILLANT®

Indicaţiile de mai jos conţin dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.

PICOLA®

Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

3,8 cm 40x40 14,20 6,25 buc 56 8,96

Indicaţiile de mai jos conţin dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.

Cu o singură muchie aparentă Cu două muchii aparente

40

40

40

40

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, grădini de iarnă, trepte, spaţii din faţa casei şi curţi interioare.

Culori: Bej, maro, verde alpin.

Observații: Sunt disponibile şi dale cu 1 sau 2 canturi aparente.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, grădini de iarnă, trepte, spaţii din faţa casei şi curţi interioare.

Culori: Maro, gri natur.

Model 1
Necesar pe m2:
40x40 cm - 6,25 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
40x40cm - 6,25 buc.

Aceste modele (1, 2) sunt valabile pentru: LA LINIA® - Dale, PASTELLA® - Dale, RETTANGO® - Dale, LA LINIA GRANDE®, CORONA BRILLANT®, 
PICOLA®.

Model 3
Necesar pe m2:
10x10 cm - 20 buc.
40x40 cm - 5 buc.

Model 4
necesar pe m2:
10x10 cm - 5,88 buc.
40x40 cm - 5,88 buc.
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LUSSO TIVOLI - Dale 

Grosime dale Dimensiune/cm Necesar/mp Greutate/buc. Mp/palet

3,8 cm
30 x 30 cm 11,11 8,66

4,1490x30 cm 3,70 26,10

4,5 cm 60 x 30 cm 5,55 17,32

ARTE - DALE ARC DE CERC®

Grosime dale Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet Mp/palet

6 cm
A=53 x 14,6 6

15,4 120 8,1
B=50,1 x 14,6 6

Recomandat pentru: Terase, alei de grădină și din jurul casei, căi de acces pietonal, curți interioare, zone cu acces pietonal.

Culori: Gri vulcanic, roșu vulcanic, antracit.

Observații: Disponibile doar în forma combi.

Recomandat pentru: Terase, grădini de iarnă, alei, căi de acces, curți interioare.

Culori: Alb bej, gri argintiu.

90 60 30

30 3030

Model 1
Necesar pe m2:
60x30 cm - 5,55 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
60x30 cm - 5,55 buc.

Aceste modele sunt valabile pentru LUSSO TIVOLI® și ASTI COLORI®.

Model 3
Necesar pe m2:
90x30 cm - 3,70 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
30x30 cm - 1,85 buc.
60x30 cm - 1,85 buc.
90x30 cm - 1,85 buc.
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Grosime dale Dimensiune/cm Necesar/mp Greutate/buc. Mp/palet

5 cm 60x30 cm 5,42 21,15 11,07

ASTI® COLORI
60

30

Culori: Grafit nuanțat, rubiniu bazaltic, maro fumuriu.

BRADSTONE TRAVERO

Grosime dale Dimensiune/cm Necesar/mp Greutate/buc. Mp/palet

4,8 - 5,2 cm 80 x 20 5,58 16,50 3,74

3,3 - 3,7 cm

60 x 40 4,17 17,70 6,00

40 x 40 6,25 11,30 4,00

40 x 20 12,50 5,80 4,00

20 x 20 25,00 2,90 4,00

Recomandat pentru: Terase, grădini de iarnă, alei, căi de acces.

Culori: Gresie nuanțată.

Model 1
40x20 cm - 3 buc.
40x40 cm- 1,75 buc.
60x40 cm - 2 buc.

Model 2
40x20 cm - 2,25 buc.
40x40 cm - 1 buc.
60x40 cm - 2,75 buc.

Model 3
20x20 cm - 2,78 buc.
40x20 cm - 1,38 buc.
40x40 cm - 2,78 buc.
60x40 cm - 1,38 buc.

Model 4
80x20cm - 5,88 buc

80

60 40

40 40 40

20

20

2020
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Grosime dale Dimensiune/cm Conținut pachet Greutate pe mp Mp/palet

Pachet bază - 6,07 m2

3,8 până la 4,4 cm

60x60 3 buc

90 kg 6,07

45x60 3 buc

30x60 9 buc

45x45 2 buc

30x45 12 buc

30x30 6 buc

BRADSTONE/Programul Old-Town
60

60 60 60

45

45 45

45 45 30

30

30

Recomandat pentru: Terase, sere, margini de piscină, sisteme de trepte, alei din grădină şi din jurul casei, curţi din faţa casei, 
ganguri cu arcadă şi curţi interioare.

Culori: Gresie, calcar, grej.

Observații: Disponibile numai în pachete complete.

30/30 30/30
45/30

45/30
45/30 45/30

45/30

60/30

60/30

60/30

60/30

60/30

60/45

60/60
45/3045/3045/30

60/30

30/30

30/3030/3030/30

45/30 45/30 45/30
45/30

45/30

60/60
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Grosime dale Dimensiune/cm Conținut pachet Greutate pe mp Mp/palet

4 cm 45,5x25,5 - -
5,63

Pavaj de contrast 10x10 - -

75

45,5 10

10

Recomandat pentru: Terase, grădini de iarnă, alei din grădini și alei din jurul casei, spații din fața casei, pasaje și curți interioare.

Culori: Bej, negru albastrui.

BRADSTONE WOVEN
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Grosime dale Dimensiune/cm Conținut pachet Greutate pe mp Mp/palet

Pachet bază - 6,60 m2

3,3 - 3,7 cm

80x60 3 buc

73 kg / mp 6,6

80x40 4 buc

60x60 3 buc

60x40 9 buc

40x40 4 buc

Dală canelată 80x20 26 buc 12 kg/buc 4,16

BRADSTONE BLUE LIAS

necesar 3 buc. 
dale striaţii/

pachet de bază

Recomandat pentru: Terase, grădini de iarnă, alei, căi de acces, curţi interioare.

Culori: Gri albăstrui.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

BRADSTONE MILLDALE
Grosime dale Dimensiune/cm Conținut pachet Greutate pe mp Mp/palet

Pachet bază - 6,32 m2

3.8 - 4.2 cm

60x60 4 buc

94 kg 6,3260x30 22 buc

30x30 10 buc

Recomandat pentru: Terase, grădini de iarnă, alei, căi de acces, curţi interioare, arcade.

Culori: Gri nuanțat.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.
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Grosime dale Dimensiune/cm Conținut pachet Greutate pe mp Mp/palet

Pachet bază 6,07 m2

3,8 până la 4,4 cm

60x60 3 buc

90 kg 6,07

45x60 3 buc

30x60 9 buc

45x45 2 buc

30x45 12 buc

30x30 6 buc

BRADSTONE /Old Town

Recomandat pentru: Terase, grădini de iarnă, alei, căi de acces,  curţi interioare, arcade.

Culori: Gresie, calcar, gri.

Observații: 1. Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.
2. Toate pavelele se montează respectând un rost de cca. 3-5 mm, indiferent de stratul portant pe care se 
montează.
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

14 cm
40x20 20,10 - 60

20x20 11,70 - 100

8 cm 33x25 15,40 - 90

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

16,5 cm

50,5x25,2 29,50 2 buc. 20

25,5x25,5 14,70 4 buc. 40

50,5x25,2 32,30 - 20

25,5x25,5 17,50 - 40

5 cm 50,5x33 23,30 - 40

14 14 8 

20 20

25

3,5 5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

9 9

99 91

39,8/40

19
,8

/2
0

19
,8

/2
0

25

19,8/20

20 3340

33

50,5 25
,2

16,5

50,5 25
,2

16,5

25,5 25
,2

16,5

50,5 33

5

25,5 25
,2

16,5

Recomandat pentru: Împrejmuiri, garduri, coloane decorative, ziduri decorative, băncuțe și spații pentru grătar, delimitare pentru 
straturi cu flori.

Culori: Bej brun marmorat, gri deschis marmorat, gri antracit marmorat.

Recomandat pentru: Împrejmuiri, garduri, coloane decorative, ziduri decorative, băncuțe și spații pentru grătar.

Culori: Gri, bej.

UMBRIANO®
- Elemente zidărie

CASTELLO®
- Elemente zidărie 
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

18 cm
20x20 9,50 - 100

40x20 18,80 13,90 buc 50

5 cm
22,5x28 6,70 4,35 buc 60

48x28 15,00 - 30

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

16 cm
40x20 16,00 15,63 buc 60

20x20 9,00 31,25 buc 120

5 cm 47x27 13,20 2,13 buc 60

47

5

2740

16

20 20

16

20

SONNBLICK® 
- Elemente zidărie 

40
6134 13 4

4

2 20

4

1

48

 

18

20
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4

4 412

2 20

4

1

20

20

 18

22,5

28
5

4 20

28

4

Recomandat pentru: Împrejmuiri, garduri, coloane decorative, ziduri decorative, băncuțe și spații pentru grătar.

Culori: Granit închis, granit deschis.

Recomandat pentru: Împrejmuiri, coloane decorative, ziduri decorative, băncuțe și spații pentru grătar.

Culori: Gri deschis, crem, brun.

RIVAGO - Elemente zidărie
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

15 cm

40x20 26,00 16 buc 40

30x30 21,00 - 12

20x20 13,00 - 80

5 cm
50x23 12,00 - 22

35x35 12,60 - 24

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

15 cm 60x4 6,50 11,11 buc 50

10 cm
58,5x14 15,00 15,20 buc 50

11x7 1,70 - 50

4 cm
47,5x12 6,20 2,60 buc 60

60x60 32,40 2,78 buc 17

4

47.5
12

14

10

58.5

15

460

10

117
6060

4

Recomandat pentru: Împrejmuiri, coloane decorative, ziduri decorative, băncuțe și spații pentru grătar.

Culori: Gresie nuanțată.

Recomandat pentru: Împrejmuiri, garduri, coloane decorative, băncuțe și spații pentru grătar.

Culori: Gri nuanțat.

BRADSTONE TRAVERO - Elemente zidărie

BRADSTONE MILLDALE - Elemente zidărie

20
40

20 40
2020 5023 30

30 35

35

40 40

20 20 20 30 3523

20 30

30

30 3550

3030

15
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

10 cm 29,5x22,5 12,50 32 buc 36

4 cm 30x22,5x25 5,00 3,7 buc 48

Înălţime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

15 cm 60x4 6,50 11,11 buc 50

10 cm
58,5x14 15,00 15,20 buc 50

11x7 1,70 - 50

4 cm 47,5x12,5 6,20 2,60 buc 60

30

22,5

25

4
29,5

10

22,5

29,5

10

22,5

29,5

10

22,5

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK - Elemente zidărie

Recomandat pentru: Împrejmuiri, garduri, coloane decorative, băncuțe și spații pentru grătar.

Culori: Gri bej nuanțat.

Recomandat pentru: Împrejmuiri, garduri, coloane decorative, băncuțe și spații pentru grătar.

Culori: Gri bej nuanțat.

BRADSTONE MADOC - Elemente zidărie

4

47.5
12

14

10

58.5
15

460

10

117

Grosime Dimensiune/cm Greutate/buc. Necesar/mp Nr.buc./palet 

2 cm

58x18 2,40 12,77 buc 55

29x9 0,80 38,31 buc 16

14,5x9 0,40 76,63 buc 32

58

18

9

29

9

14,5

Recomandat pentru: Ziduri decorative, placare soclu casă, placare gard, placare coloane decorative.

Culori: Gri albăstrui.

BRADSTONE Blue Lias - Sistem placare
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Stâlp cu grosime
de două piese întregi

Gard în sistem soclu-stâlp 
Grosimea stâlpului este de o piesă întreagă

Schiţe pentru sisteme de garduri şi ziduri
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Schiţe pentru sisteme de garduri şi ziduri

140 cm

19
2 

cm

19
2 

cm

200 cm
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

BORDAJ ALUMINIU

CANT ALUMINIU

Descriere Lungime Dimensiune Funcţionalitate Lumină Utilizare

Bordaj aluminiu 
1200 cu LED 120 cm

22x3,3 cm
delimitare și fixare 
margini pavaj, cu 
iluminare inclusă

rece

pietonal
rece

Bordaj aluminiu 
2400 cu LED 240 cm

rece

caldă

Descriere Dimensiune Funcţionalitate Lumină Utilizare

Cant aluminiu 120x5,6x2,6 cm
margine trepte cu 

striații antiderapante și 
picurător

natur pietonal

5,6

120

Caracteristici: Design unic, durabilitate LED-uri până la 50,000 ore, ușor de montat.

Culori: Natur și gri.

Caracteristici: Acoperă marginile vizibile ale plăcilor, previne ciobirea marginilor, are scurgere integrată și este ușor de 
montat.

Culori: Argintiu.

SPOTURI LED

Descriere Dimensiune/cm Funcționalitate Lumină Utilizare

LED metalic - unitate de mijloc, cablu dublu Φ = 4,5

corp de iluminat 
încastrabil

rece pietonal

LED metalic - unitate de capăt, cablu unic Φ = 4,5 caldă pietonal

Extrem - unitate de capăt, cablu unic Φ = 6,1 rece auto

Extrem - unitate de mijloc, cablu dublu Φ = 6,1 rece auto

Power Eye metalic rotund Φ = 5,0 caldă pietonal

Power Eye metalic pătrat 5x5 caldă pietonal

6,7

5 5

6,4 5 Φ 50

Φ
 4

0

Culori: Natur și alb.

2,6

240

22

3,3
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Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de recomandare şi se 

vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional din domeniu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.

Pentru a realiza un montaj profesionist vă rugăm să ţineţi cont de 
recomandările producătorului.

Grosimea pavajului în 
funcţie de solicitare; 
rosturi: spartură 
granulaţie 0,3-1,5 mm

Înălţime
bordură Înălţime reazem

pentru bordură

20

10 15 15

>5 Lăţime
bordură

Lăţime
bordură

1:
2 

ca
a.

 6
3o

beton de montaj

Lăţime bordură +40

Terenul de fundaţie

20-30 cm strat superior 
portant nestabilizat, 
granulaţie 0/63 mm

20-30 cm strat superior 
portant nestabilizat, 
granulaţie 0/18 mm

Pat de split 3-5 cm: 
granulaţie 2/4 sau 4/8 mm

Plan înclinat 2,5%

Drenaj pentru evacuarea apelor de pe suprafeţele portante, plan înclinat 0,5%

Grosimea pavajului în funcţie de solicitare 
Rosturi: nisip pentru rosturi granulaţie 0-2 mm

20-30 cm strat superior portant nestabilizat
din piatră spartă sau balast granulaţie 0/18 mm

20-30 cm strat inferior portant nestabilizat
din piatră spartă sau balast granulaţie 0/63 mm

Sol

Pat de split 3-5 cm: granulaţie 2/4 sau 4/8 mm

Cum se calculează adâncimea pentru fundaţie

Structura platformei: 
stratul inferior portant nestabilizat 20-30 cm + stratul superior portant nestabilizat 20-30 cm + patul de split 3-5 cm + 
înălţimea elementelor de pavaj 5-12 cm – 1 cm (compresia patului de split după operaţia de compactare prin vibrare) 
= înălţimea suprafeţei finale 48-79 cm. Trebuie asigurat un sistem suficient de bun de drenare a apei de pe pat, dar şi 
din fundaţie şi suprastructură. În plus trebuie prevăzut un plan înclinat de 2-2,5% pentru sistemul de evacuare a apelor 
de pe suprafaţă.

Cum se construieşte bordura

Pentru montajul elementelor de pavaj într-un pat de split, este necesară o încadrare a pietrelor, în caz contrar poziţionarea 
pavajelor poate suferi abateri. Pentru construcţia corespunzătoare a bordurii, săpătura trebuie să fie cu cca. 30-40 cm 
mai lată decât suprafaţa pe care vor fi amplasate pavajele. Bordurile se vor fixa într-un beton de montaj care să asigure 
drenarea apelor pluviale de infiltraţie. Rosturile de dilataţie faţă de suprafeţele  adiacente de construcţie trebuie de 
asemenea luate în considerare. Elementele de bordură şi de încadrare trebuie montate pe un fundament cu o grosime de 
20 cm cu reazem amplasat în spate, din beton nearmat. 
Regulă de bază pentru adâncimea montajului: Cel puţin o treime din înălţimea bordurii trebuie să fie ancorată în beton 
de montaj.
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Realizarea şi compactarea stratului portant inferior şi superior

După împrejmuire, se amplasează stratul portant peste pământul 
portant (compactat şi consolidat anterior). Acest strat este alcătuit din 
piatră spartă de granulaţie 0-63 mm.
Important: Trebuie avută în vedere panta pentru evacuarea apelor 
(minim 0,5% pantă longitudinală şi 2,5% pantă transversală). Acest 
lucru înseamnă că va exista o diferenţă de înălţime de 0,5 cm, 
respectiv 2-3 cm la 1 m.
Sfat pentru profesionişti: la realizarea patului de split respectiv de 
beton suntvalabile liniile directoare ale legii 10/1995şi SR 6978:1995. 
Stratul portant inferior se compactează pe straturi prin vibrare cu placa 
vibrantă. Grosimea stratului trebuie adaptată la solicitarea prevăzută 
pentru acel pavaj: minim 20cm pentru traficul de autoturisme şi 30cm 
pentru traficul de camioane. Stratul portant superior este amplasat 
pe stratul inferior portant, compactat. Acesta este alcătuit din piatră 
spartă sau balast cu granulaţie de 0/18mm. Important: Trebuie 
avută în vedere panta longitudinală şi panta transversală. Stratul 
portant superior se compactează prin vibrare. Suprafaţa finală trebuie 
săprezinte o planeitate de +/- 1cm la o lungime de 4m.

Pe stratul portant superior compactat se toarnă un pat de split afânat, 
de granulaţie 2/4 sau 4/8 şi cu o grosime de 4-6 cm. Acest lucru 
se realizează cel mai bine utilizând ţevi profilate (diametru 3-6 cm) 
ca reper. Apoi nivelaţi stratul de split cu ajutorul unui dreptar din 
aluminiu. Atenţie: Nu este permisă călcarea sau compactarea patului 
de split finalizat!
Sfat pentru profesionişti: Prelucraţi numai suprafaţa pe care puteţi să 
montaţi pavaj într-o singură zi!

Începeţi dintr-un colţ cu unghi drept (întindeţi şnurul!) – dacă este 
posibil, începeţi din cel mai adânc punct al suprafeţei. 
Elementele de pavaj trebuie să fie montate conform înălţimii, unghiului 
şi liniei de fugă. Lucraţi mereu din punctul final al suprafeţei deja 
montate! Aveţi voie să călcaţi imediat pe suprafaţa montată. Trebuie 
să fiţi atenţi să amplasaţi primul rând de pietre într-un unghi drept faţă 
de bordură, pentru a evita operaţiile de tăiere. Aveţi grijă să respectaţi 
o lăţime a rosturilor de cel puţin 5 mm! (nu montaţi niciodată pietrele 
una lângă alta fără spaţiu între ele!) Linia rosturilor se poate controla 
cel mai uşor prin şnururi întinse în paralel sau printr-o şipcă de 
măsurare, la fiecare 2-3 metri. Dacă nu există borduri, atunci reazămul 
din beton amplasat în spate vă foloseşte ca delimitare, pentru a evita 
alunecarea spre margine.
Sfat pentru profesionişti: Utilizaţi neapărat pietre colorate din mai 
mulţipaleţi, atât pentru un aspect optic plăcut şi natural, cât şi pentru 
o distribuţie omogenă a culorilor! Nu montaţi pietre cu defecte vizibile 
(daune din transport etc.)!

După ce aţi montat pietrele de pavaj pe întreaga suprafaţă, începeţi cu 
operaţia de rostuire. Măturaţi nisip uscat 0/2 mm peste rosturi numai 
pe suprafeţe uscate!

Important: Rosturile trebuie întreţinute şi reumplute periodic! 
Eliminați nisipul pentru rosturi care este în plus. Apoi compactaţi 
pavajul cu placa vibrantă cu piesă de prelungire din cauciuc (evită 
deteriorarea pavajelor) – o dată longitudinal şi o dată transversal! 
Efectuaţi operaţia de compactare prin vibrare numai în stare uscată! 
După compactarea suprafeţei, aceasta trebuie din nou udată şi 
acoperită cu nisip, până când rosturile sunt complet umplute.
Sfat pentru profesionişti: După operaţia de compactare, presăraţi o 
cantitate redusă de nisip pe pavaj şi îndepărtaţi-l după 2-3 zile, pentru 
a asigura o umplere optimă a rosturilor!

Compactare

Pasul 1

Pasul 4

Operaţia de rostuire

Pasul 5

Vibrarea nisipului pentru rosturi

Pasul 2

Realizarea şi nivelarea patului de split

Pasul 3

Montarea/tăierea pavajelor

Gata!
Montarea sistemelor pentru suprafeţe cu verdeaţă 
(pavaje grilă umplute cu gazon, plăci uşoare pentru gazon)

Montajul are loc conform descrierii de mai sus, însă nu se va compacta suprafaţa 
prin vibrare. Umpleţi spaţiile libere cu un amestec din humus şi nisip şi însămânţaţi-
le cu soiuri corespunzătoare de iarbă sau introduceţi un amestec din pământ vegetal 
şi seminţe pentru iarbă în spaţiile libere.
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Produsele Semmelrock Stein+Design sunt marcate 
cu următoarele simboluri:

Semmelrock Protect®

Culori care nu se deteriorează în timp. 
Rezistență la intemperii, murdărie și la 
soluții de topire a gheții.
Risc redus de apariție a eflorescențelor.

Criterii CE
Pavajele, dalele şi bordurile 
Semmelrock au înscris simbolul CE, 
garanţia verificării produselor conform
cu EN 1338 (pavele), EN 1339 (dale) şi 
EN 1340 (borduri).

Semmelrock Concept
Aspect unitar obținut prin combinarea 
diferitelor produse din aceeași gamă.

Forma combi
Dimensiuni combinate cu mai multe 
forme pentru un aspect original.

Sistemul Einstein®

Sistem patentat de îmbinare cu 
elemente speciale de distanțiere.

Calitate
Produsele Semmelrock sunt realizate şi 
verificate în conformitate cu normele 
europene EN 1338, EN 1339 
şi EN 1340.

Finisarea suprafeţelor
Finisare specială obținută prin 
tehnologii variate.

Rezistenţă la îngheţ şi sare de 
degivrare

Semmelrock garantează rezistenţa la 
îngheţ şi sare de degivrare pentru toate 
produsele declarate conform cu 
EN 1338, EN 1339şi EN 1340.

Capacitate portantă

Adecvat pentru trafic pietonal

Important:

Capacitatea de rezistenţă la trafic este o funcţionalitate 
optimă în condițiile în care montajul a fost realizat în 
conformitate cu instrucțiunile aferente. În general, vă 
recomandăm să apelaţi la consiliere profesională pentru 
alegerea produsului adecvat.

Adecvat pentru trafic auto ușor

Adecvat pentru trafic auto greu
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Contactaţi reprezentantul Semmelrock:

 km 
2

 km 
30

Str. Palanca nr. 2E, Bolintin Vale,
Județul Giurgiu, RO - 085100
Tel.: +40 372 78 26 72 / 73 / 74 · Fax: +40 372 79 21 82

Str. Drumul Beldiului nr. 2, Teiuș, 
Județul Alba, RO - 515901
Tel.: +40 258 81 25 44 · Fax: +40 258 85 15 49

Cristian Dohotaru - Tel: 0728.629.123

Nicolae Ţurlea - Tel: 0728.629.136

Ștefan Fedeleș - tel: 0728.629.106

Marius Todor - Tel: 0728.628.964

Gabriel Ciuraru - Tel: 0728.628.962

Ștefan Prăjescu - Tel: 0737.010.613

AG, DB, PH, BV

VL, OT, DJ, GJ, MH

TR, GR, CL, IL, IF, București

CS, TM, AR

SV, BT, IS, NT, VS, BC

SJ, CJ, BN

Sorin Apetrei - Tel: 0728.628.968

Miklos Horvath - Tel: 0728.628.965

Liviu Marinca - Tel: 0728.629.097

Rareș Petrof - Tel: 0728.629.138

Constantin Nedea - Tel: 0728.628.956

SB, AB, HD

MS, HR, CV

SM, MM, BH

GL, VR, BZ, BR, CT, TL

București, IF
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SeMMeLROCk STeIN + DeSIGN S.R.L.
CUI RO 17842720

București, Șos. București-Ploiești nr. 42-44, 
Băneasa Business & Technology Park Clădirea A1, et. 1, CP - 013696 
Tel.: +40 372  156 151; Fax: +40 21 361 0469

Bolintin Vale, str. Palanca nr. 2E, Județul Giurgiu, CP - 085100
Tel.: +40 372 78 26 72 / 73 / 74; Fax: +40 372 79 21 82

Teiuș, str. Drumul Beldiului nr. 2, județul Alba, CP - 515901
Tel.: + 40 258 81 25 44; Fax: + 40 258 85 15 49

www.semmelrock.ro

Membră a grupului Semmelrock




