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Strat pavaj (grosime = grosimea pavajului)

Strat portant superior (pământ fin), pante transversale 1 – 2,5%

Drenaj

Strat portant inferior
(strat de protecţie
împotriva îngheţului)

Platforma fundaţiei (pământ de calitate) pante transversale 2,5 – 4%

Sisteme de delimitare
(borduri)

ATENŢIE: Înainte de montarea pavajului citiţi următoarele instrucţiuni!

1. În cazul pavajelor cu combinaţie de culori sau combinate, montarea trebuie să se realizeze simultan din mai mulţi
paleţi – acest lucru este recomandat şi pentru pavajul monocrom.

2. Montaţi materialul numai după ce l-aţi verificat cu atenţie.
3. Utilizaţi nisip pentru rosturi 0,6-1,3 mm. Acest nisip este colţuros şi fixează pavajele mai bine decât nisipul rotund

normal.
4. Curăţaţi suprafaţa respectivă înainte de a utiliza vibratorul (aplicaţi vibratorul pe suprafeţe uscate şi curate).

Instrucţiuni de montaj pentru pavaje

• Excavaţi până la adâncimea de îngheţ o suprafaţă cu cca. 30 cm mai lată decât suprafaţa finită a pavajului. Realizaţi pante
transversale ale platformei de fundaţie de 2 – 4% pentru drenarea apei. În cazul unui sol argilos construiţi un sistem de
drenare.

• Realizaţi stratul portant inferior (pământ brut, pietriş cu granulaţie 0 – 45 până la 0 – 63 mm) cu o grosime de cca. 20 cm şi
compactaţi-l cu vibratorul.

• Realizaţi stratul portant superior (pământ fin, pietriş cu granulaţie 0 – 22 până la 0 – 45 mm) cu o grosime de 10 – 20 cm şi
compactaţi-l cu vibratorul. Realizaţi pante transversale de 1 – 2,5%. Realizaţi înălţimea ideală cu o abatere de numai ± 2 cm.

• Montaţi sistemele de delimitare prevăzute. (Acestea trebuie montate neapărat la suprafeţele cu trafic de vehicule!).

• Realizaţi stratul de pozare din piatră concasată de 2 – 4 până la 5 – 8 mm, sau nisip în grosime de 3 – 5 cm (nu compactaţi!).

• Montaţi pavajele dinspre margine, respectiv dinspre partea deja montată. Verificaţi alinierea rosturilor (bare din aluminiu,
sfoară) la intervale de 2 – 3 m. Rosturile longitudinale continue trebuie să fie perfect transversale sau în diagonală faţă de
direcţia principală de mers!

• Împrăştiaţi nisipul pentru rosturi – înainte de a aplica vibratorul curăţaţi bine pavajele de nisip! Pentru rosturi optime şi
de lungă durată utilizaţi nisipul pentru rosturi recomandat de SEMMELROCK.

• Aplicaţi placa vibratorului pe suprafaţa pavajului în direcţie longitudinală şi transversală. După aceea, mai umpleţi încă
o dată rosturile complet şi curăţaţi din nou nisipul de pe suprafaţa respectivă (măturaţi şi spălaţi suprafaţa pentru a
îndepărta praful fin).

Strat de pozare: din piatră concasată 2/4 - 5/8 mm sau nisip 3 – 5 cm

Instrucţiuni de montaj pentru pavaje

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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• Excavaţi la adâncimea de îngheţ. Realizaţi pantele.
• Aşezaţi materialul pentru stratul de protecţie la îngheţ

în poziţia adecvată şi compactaţi cu vibratorul. Realizaţi
înălţimea stratului de pământ fin cu o abatere de numai
± 2 cm. Realizaţi pantele.

• Împrăştiaţi piatră concasată sau nisipul 2 – 4 mm
• Montaţi dalele cu mâna sau cleştele de dale

Aliniaţi rosturile cu ajutorul unei sfori sau a distanţierelor.
Respectaţi lăţimea minimă a rosturilor de 3 mm!

• Umpleţi rosturile cu nisipul pentru rosturi adecvat!

> Dale, rost 3 – 5 mm
> Piatră concasată

(2 – 4 mm)
sau nisip

> Strat de protecţie la îngheţ,
bine compactat

ATENŢIE: Înainte de montarea dalelor citiţi următoarele instrucţiuni!

1. Pentru a realiza o suprafaţă armonioasă trebuie să utilizaţi dale din paleţi diferiţi.
2. Montaţi materialul numai după ce l-aţi verificat cu atenţie.
3. Dalele tăiate trebuie spălate după tăiere (pentru îndepărtarea prafului de ciment).
4. Nu montaţi niciodată dalele fără rosturi între ele (ruperi ale marginilor).

• Excavaţi la adâncimea de îngheţ. Realizaţi pantele.
• Aşezaţi materialul pentru stratul de protecţie la îngheţ

în poziţia adecvată şi compactaţi cu vibratorul. Realizaţi
înălţimea stratului de pământ fin cu o abatere de numai
± 2 cm. Realizaţi pantele.

• Montaţi dalele din beton C12/15 cu o grosime de
10 – 12 cm. Realizaţi armătura din plasă sudată la
nivelul inferior. Realizaţi panta transversală de 1,5 – 3%.

• 3 – 5 cm mortar uscat prefabricat (beton concasat) care
este amestecat din fabrică, rupe capilaritatea şi este
permeabil la apă. Respectaţi lăţimea minimă a rosturilor
de 5 mm!
O altă posibilitate: lipiţi dalele direct pe placa de beton
deja întărită cu ajutorul mortarului pentru fixare.

• Umpleţi rosturile cu şlamurile pentru rosturi adecvate.
• Nu montaţi dalele la o temperatură sub +5°C.

> Dale, rost 3 – 5 mm
> 3 – 5 cm mortar uscat prefabricat

(beton concasat) sau mortar pentru
fixare strat mediu care este
amestecat din fabrică, rupe
capilaritatea şi este permeabil la
apă.

> 10 – 12 cm strat-suport de beton
C12/15 armat
Realizaţi pantele

> Strat de protecţie la îngheţ,
bine compactat

III. Montare dale 40 x 40 x 5 cm pe suport de distanţare
(numai pentru suprafeţele fără trafic vehicule)

• Cerinţă preliminară: strat-suport de beton cu pante pentru
drenarea apei.

• Aşezaţi suportul de distanţare pe stratul-suport de beton
şi montaţi dalele pe acesta (montaj codensat!)

• Nu umpleţi rosturile.

I. Montare pe strat de piatră concasată sau nisip
(numai pentru suprafeţele fără trafic vehicule)

II. Montare pe strat-suport de beton

1. Suport dală cu pană, DN 190,
h = 20 mm
înălţime reglabilă de la pana de
suport (reglabilă până la 5 mm)
Cantitate: 50 buc./sac

2. Suport de distanţare din
cauciuc
120 x120, h = 9 mm
Cantitate: 150 buc./cutie
Lăţime rost: 5 mm

3. Distanţier cu suport
62 x 62 mm, h = 14 mm
Cantitate: 100 buc./sac
Lăţime rost: 4 mm

4. Distanţier fără suport
62 x 62 mm, h = 12 mm
Cantitate: 200 buc./sac
Lăţime rost: 4 mm

5. NOU Distanţier ecologic
Din plastic de înaltă calitate DN
130 mm, h = 9 mm
4 mm lăţime rost, adecvat în
special pentru acoperişurile
plate sau terasele-acoperiş
cu învelitoare de folie

6. Suport cu picioare pentru
terase PA 20
h = 35, cu înălţime reglabilă,
35–50 mm, 6 mm lăţime rost
Cantitate: 24 buc./cutie

Suport de distanţare din cauciuc şi plastic
pentru montajul uscat al dalelor din beton

5.

2.

3.

4.

1.

6.

Instrucţiuni de montaj pentru dale
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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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Dale Old-Town

Pachet bază 6,07 m2 60 x 60 3 buc. 90 kg/m2

Dale 45 x 60 3 buc. 90 kg/m2

3,8 până la 4,4 cm 30 x 60 9 buc. 90 kg/m2

45 x 45 2 buc. 90 kg/m2

30 x 45 12 buc. 90 kg/m2

30 x 30 6 buc. 90 kg/m2

Grosime dală Dimensiuni în Conţinut pachet Greutate pe

cm palet

Programul de dale Bradstone Old -Town

60 x 60 cm 45 x 60 cm 30 x 60 cm 45 x 45 cm 30 x 45 cm 30 x 30 cm

Cercuri Old-Town
Suprafaţă asortată cu dalele Old-Town.

Cerc Ø 270 cm
Culoare: gresie, calcar
5,72 m2

Caracteristici produs: Structură a suprafeţei cu patină naturală şi cu margini sparte neregulat • Uşor de întreţinut şi grad redus de
murdărire • Posibilitate redusă de apariţie a eflorescenţelor prin tratament intern hidrofob • Rezistenţă la
ultraviolete, îngheţ şi sare de degivrare • Nu sunt adecvate pentru trafic de vehicule!

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

Culori: Gresie, calcar

Observaţii: Disponibile numai în pachete complete. Dalele individuale numai culoarea gresie, formate: 45 x 30, 45 x 45 cm.

Se livrează cercuri complete.
Nu se livrează componente
individuale.

Colţar Old-Town
3 componente (= 1 set)
Completează cercul A

BRADSTONE®
/Programul Old-Town

Bradstone Tile
Suprafaţă uşor structurată, canturi neregulate.

Rezistenţă la îngheţ.

Dimensiuni: aprox. 30 x 30 x 3 cm
(dimensiuni raster)
Nuanţe: teracotă, gresie
Necesar: aprox. 10,5 bucăţi (incl. 1 cm rost)
Dimensiunile la exterior pot varia
între 29 şi29,7 cm.

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.

Indicaţii speciale de montaj
În cazul utilizării mortarului de rostuire, rosturile nu vor
fi umplute complet iar resturile de mortar se vor
îndepărta imediat.
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Madoc-sisteme de zidărie

IInnddiiccaaţţiiii ddee mmoonnttaajj::

Alegeţi cu atenţie blocurile Z şi dalele capac! Pentru a evita un aspect unitar, pachetele de livrare conţin diferite dimensiuni. Capetele de
zidărie vor conţine de asemenea câte un bloc Z şi un bloc de completare.

Îngropare până la adâncimea de îngheţ. Fundaţie pe pat de protecţie contra îngheţului. Blocurile Z se fixează cu mortar pentru gresie.

Pentru elementele de zidărie şi dalele capac se vor avea în vedere rosturile verticale şi orizontale.

BBlloocc ZZ
Dimensiuni: 58,5 x 10 x 14 cm,
Necesar: aprox. 14 buc./m,
Greutate: 15 kg/buc. 
Nuanţe:  gri bej antichizat 

58,8

48

DDaallăă--ccaappaacc
Dimensiuni: 47,5 x 12,5 x 4 cm
Greutate: 6,2 kg/buc.
Nuanţe:  gri bej antichizat 

BBlloocc ddee ccoommpplleettaarree
Dimensiuni: 11 x 10 x 7 cm
Greutate: 1,7 kg/buc.
Nuanţe:  gri bej antichizat 

Caracteristici produs: Suprafaţă periată şi strat de piatră dură • rezistenţă deosebită la uzură şi frecare • risc redus de apariţie a
eflorescenţelor prin hidrofobizare la interior • rezistenţă sporită la îngheţ şi sare de degivrare •Pot fi combinate
cu alte sisteme de pavaj Stein+Design.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădini şi din jurul casei, căi de acces la garaje, parcări, scuaruri, ganguri cu arcade, curţi
interioare, drumuri pietonale şi trotuare.

Culori: caramello

Suport de distanţare: 2 mm

Observaţii: Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni de raster, incluzând suportul de distanţare şi rosturile.

Model 1
Necesar pe m2:
15 x 15 cm cca. 9 buc.
15 x 20 cm cca. 6 buc.
15 x 25 cm cca. 6 buc.
15 x 30 cm cca. 9 buc.

TERRA TOSCANA®

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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Caracteristici produs: Structura a suprafeţei cu patină naturală • rezistenţă deosebită la uzură şi îngheţ • prin tratament intern
hidrofob • rezistenţă la ultraviolete, îngheţ şi sare de degivrare • diversitate de
configurare datorită elementelor asortate • posibilitatea de combinare cu alte sisteme de pavaj Stein + Design.

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, căi de acces la garaje, parcări, scuaruri, ganguri cu arcade, curţi
interioare, drumuri pietonale şi trotuare.

Culori: gri vulcanic, roşu vulcanic

Suport de distanţare: 2 mm

Observaţii: Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni de raster, incluzând suportul de distanţare şi rosturile.

Model 1
Necesar pe m2:
10 x 20 cm cca. 27 buc.
20 x 20 cm cca. 11 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
10 x 20 cm cca. 36 buc.
20 x 20 cm cca.  7 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
10 x 20 cm cca. 38 buc.
20 x 20 cm cca.  6 buc.

Model 4
Necesar pe m2:
10 x 20 cm cca. 50 buc.

Model 6
Necesar pe m2:
10 x 20 cm cca. 32 buc.
20 x 20 cm cca.  9 buc.

Model 5
Necesar pe m2:
20 x 20 cm cca. 23 buc.

Finisare la margine pe m2:
10 x 20 cm cca. 2 buc.

APPIA ANTICA®

Programul Appia antica antichizat
(Următoarele indicaţii conţin dimensiuni raster, ce conţin suportul de distanţiere şi rosturile aferente.)

Caracteristici produs: Suprafaţă nuanţată cu canturi sparte neregulat şi adaos de nisip cuarţos • rezistenţă sporită la uzură şi frecare • reducerea 
riscului de apariţie a eflorescenţelor prin hidrofobizare la interior • rezistenţă la ultraviolete, îngheţ şi sare de degivrare • 
libertate mare de pozare datorită elementelor  asortate  • pot fi uşor combinate cu alte sisteme de pavaj Stein+Design 

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

Nuanţe: gri vulcanic antichizat, roşu vulcanic antichizat 
Observaţii: Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente.

Pavaje Appia antica, antichizat

Grosime dale Dimensiuni în
cm

Necesar pe
m2 cca.

Greutate pe
m2 cca.

6 cm
10 x 20 50 buc. 150 kg
20 x 20 25 buc. 150 kg

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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20 20 20

30 20 10

Caracteristici produs: Suprafaţă spălată din piatră concasată colorată şi de înaltă calitate şi nisip cuarţos • Rezistenţă extrem de ridicată la uzură şi la
frecare • Rezistenţă la ultraviolete, îngheţ şi sare de degivrare • Utilizare simplă şi capacitate bună de montare • Poate fi combinat
cu alte sisteme de pavaj Stein+Design.

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

Suport de distanţare: 2 mm
Culoare: Gri deschis, bej, teracotă 
Observaţii: Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni de raster, incluzând suportul de distanţare şi rosturile.

20 x 10 50 buc. 100/180 kg
6 și 8 cm 20 x 20 25 buc. 100/180 kg

30 x 20 16,7 buc. 100/180 kg

Grosime pavaj Dimensiuni în Necesar pe Greutate pe
cm m2 cca. m2 cca.

Programul La Linia

Caracteristici produs: Suprafaţă spălată, din piatră naturală concasată de înaltă calitate • Rezistenţă extrem de ridicată la uzură şi la frecare •
Rezistenţă la ultraviolete, îngheţ şi sare de degivrare • Utilizare simplă şi capacitate bună de montare • Poate fi combinat cu alte
sisteme de pavaj Stein+Design.

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

Suport de distanţare: 2 mm
Culoare: Gri deschis 
Observaţii: Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni de raster, incluzând suportul de distanţare şi rosturile.

LA LINIA®

PASTELLA®

Caracteristici produs: Suprafaţă spălată din criblură de piatră naturală de calitate superioară • rezistenţă sporită la uzură şi frecare • uşor de 
întreţinut şi aderenţă scăzută a murdăriei pe suprafaţă datorită Semmelrock Protect® • rezistenţă la îngheţ şi sare de
degivrare • uşor de combinat cu alte sisteme de pavaj Stein+Design 

Recomandat pentru: Terase, alei din grădină şi din jurul casei, grădini de iarnă, trepte, spaţii din faţa casei şi curţi interioare.
Culoare: granit deschis, spălat
Observaţii: sunt disponibile şi dale cu 1 sau 2 canturi aparente.

Dale La Linia

Programul La Linia-dale
(indicaţiile de mai jos conţin dimensiuni raster, ce includ suportul de distanţare şi rosturile aferente)

5 cm 40 x 40 6,25 buc. 110 kg

Grosime dală Dimensiuni în Necesar pe Greutate pe

cm m2 cca. m2 cca.

40

40

20 x 10 50 buc. 100/180 kg
6 și 8 cm 20 x 20 25 buc. 100/180 kg

30 x 20 16,7 buc. 100/180 kg

Grosime pavaj Dimensiuni în Necesar pe Greutate pe
cm m2 cca. m2 cca.

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.

20 20 20

30 20 10

10

10
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20 20 20

30 20 10

Programul Rettango

Caracteristici produs: Suprafaţă standard cu adaos din nisip cuarţos • Aspect estetic deosebit şi nuanţe discrete • Rezistenţă extrem de ridicată la
uzură şi la frecare • Rezistenţă la ultraviolete, îngheţ şi sare de degivrare • Uşor de montat • Pot fi combinate cu alte sisteme de
pavaj Stein+Design

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

Instrucţiune specială: Montarea pavajului Rettango cu umbre trebuie să se realizeze simultan din mai mulţi  paleţi. 
Suport de distanţare: 2 mm
Culoare: Gri, gri închis, negru (doar 10 x 10 cm și 20 x 10 cm), brun roșcat, roșu. 
Observaţii: Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni de raster, incluzând suportul de distanţare şi rosturile.

RETTANGO®

Model 1
Necesar pe m2:
30 x 20 cm ca. 16,7 buc.

Finisare la margine pe m2:
20 x 20 cm cca.  2,5 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
20 x 20 cm cca. 25 buc.

Finisare la margine pe m2:
10 x 20 cm cca. 2,5 buc.

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

Model 4
Necesar pe m2:
20 x 20 cm cca. 10 buc.
30 x 20 cm cca. 10 buc.

Finisare la margine pe m2:
20 x 10 cm cca.  2 buc.

Model 6
Necesar pe m2:
20 x 20 cm cca.  7 buc.
30 x 20 cm cca. 12 buc.

Finisare la margine pe m2:
20 x 10 cm cca.  4 buc.
20 x 20 cm cca.  2 buc.

Model 5
Necesar pe m2:
20 x 10 cm cca. 50 buc.
10 x 10 cm cca. 3 buc.

Model 7
Necesar pe m2:
20 x 20 cm cca. 10,1 buc.
30 x 20 cm cca. 9,9 buc.

Finisare la margine pe m2:
20 x 10 cm cca. 0,5 buc.

Model 8
Necesar pe m2:
20 x 10 cm cca. 8,78 buc.
20 x 20 cm cca.  5,53 buc.
30 x 20 cm cca. 10,10 buc.

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.

10 x 10 100 buc. 100/180 kg
6 și 8 cm 20 x 10 50 buc. 100/180 kg

20 x 20 25 buc. 100/180 kg
30 x 20 16,7 buc. 100/180 kg

Grosime pavaj Dimensiuni în Necesar pe Greutate pe
cm m2 cca. m2 cca.

10

10



Caracteristici produs: Suprafaţă spălată, din criblură din piatră naturală • Dalele sunt rezistente la îngheţ, rezistente la sarea de 
degivrare şi sunt antiderapante • Rezistenţă ridicată la uzură, risc redus de aparitie a eflorescenţelor la exterior
datorită hidrofobizării interioare, întreţinere uşoară, rezistenţă la radiaţii UV.

Recomandat pentru: terase, grădini de iarnă, scări, alei de grădină şi cele din jurul casei, curţi interioare, trotuare, etc.

Elemente de distanţiere: nu.

Culori: bej, maro, verde alpin.

CORONA® BRILLANT

40

40

Grosime dale Dimensiuni în
cm

Greutate cca.
kg/buc.

Greutate cca.
kg/m2

Necesar cca.
buc./m2

3,8 cm 40 x 40 13,40 82,0 6,25

3,8 cm
cu o muchie aparentă 40 x 40 13,40 - 6,25

3,8 cm
cu 2 muchii aparente 40 x 40 13,40 - 6,25

Programul Corona Brillant

90

Model 1
Necesar pe m2: 

40 x 40 cm cca. 6,25 buc.

Model 2
Necesar pe m2:

40 x 40 cm cca. 6,25 buc.

Model 3
Necesar pe m2:

40 x 40 cm cca. 6,25 buc.

Model 4
Necesar pe m2:

40 x 40 cm cca. 6,25 buc.

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.

Cu o singură muchie aparentă Cu 2 muchii aparente
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11,5 cm 11,5 cm

35 cm

Mini-palisade
(Înălţime de păşire 14 – 17 cm)

Prag de
beton

Trepte din 
mini-palisade

Instrucţiuni de montaj:
Din motive tehnice şi legate de producţie, fiecare palisadă este puţin conică înspre
partea superioară. De aceea, la montare se formează o despărţitură mică în partea
superioară. Aliniaţi vertical fiecare palisadă cu ajutorul polobocului. 
Montaţi mini-palisadele într-o fundaţie de beton semiumed (vezi schiţa).
Palisadele trebuie montate în beton. Regula de bază privind adâncimea de montare
este: cca. 1/4 până la 1/3 din lungimea totală. Materialul de umplere trebuie să fie
umed. Pentru a elimina umezeala din zona rosturilor, vă recomandăm să fixaţi 
rândurile de palisade în zona solului utilizând carton asfaltat, folie sau căptuşeală.

Întrucât palisadele sunt de obicei uşor conice înspre
partea superioară, acestea trebuie montate vertical.
Drenajul adecvat al materialului de umplere reduce
efectele necontrolate ale îngheţului şi astfel pagubele.

Mini-palisade
masive
Culori: maro, gri, bej
Format: 11,5 x 11,5 x 35 cm
Greutate: 18,7 kg/buc.
Necesar/metru liniar: 
cca. 8,5 buc. la 12 cm
cca. 5,5 buc. la 18 cm

Pavaje și mini-palisade Classico 
PENTRU UN AMBIENT DEOSEBIT

17,2 x 11,5 50 buc. 150 kg
6 cm 11,5 x 11,5 75 buc. 150 kg

8,2 x 11,5 150 buc. 150 kg
5,8 x 11,5 150 buc. 150 kg

Grosime pavaj Dimensiuni în Necesar pe Greutate pe
cm m2 cca. m2 cca.

Programul Classico

11,5

11,5

17,2

11,5

17,2 11,5 8,2

11,5 11,5 11,5

Caracteristici produs: Suprafaţă standard cu strat de uzură din nisip cuarţos
Recomandat pentru: Terase, cărări de grădină şi drumuri din jurul casei,

alei către garaje, locuri de parcare, zone pietonale,
pieţe/scuaruri, grădini interioare, cărări/alei şi altele
asemenea.

Suport de distanţare: Nu necesită.
Culori: Gri, maro, bej  . 
Observaţii: Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni de

raster, incluzând suportul de distanţare şi rosturile.

Lăţime drum Lăţime drum Lăţime drum Lăţime drum Lăţime drum
120 cm 144 cm 180 cm 204 cm 240 cm

Necesar pe m2

76 buc. 92 buc. 114 buc. 132 buc. 156 buc.
Pavaj 11,5/11,5 cm

Necesar pe m2

8 buc. 8 buc. 8 buc. 8 buc. 8 buc.
Pavaj 11,5/5,7 cm

Necesar pentru diferite
lăţimi de drum

Necesar pentru diferite modele

Model 2
Necesar pe m2:
Pavaj 11,5/11,5 cm 32 buc.
Pavaj 17,2/11,5 cm 29 buc.

Model 3
Necesar pe m2:
Pavaj 11,5/11,5 cm 21 buc.
Pavaj 17,2/11,5 cm 36 buc.

Pavajul 11,5/5,7 cm pentru finisare la margine trebuie comandat in proporţie adecvată. 
La modelele cu finisare la margine vă rugăm calculaţi necesarul pe m2.

Model 1
Necesar pe m2:
Pavaj 11,5/11,5 cm 21buc.
Pavaj 17,2/11,5 cm 36buc.

Model Aranjament Combi

CLASSICO

5,8

11,5

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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Cercuri

Piatră centrală pătrată

1. Raza cercului
R = 15 ,5 cm

2. Raza cercului
R = 27 cm

3. Raza cercului
R = 38,5 cm

4. Raza cercului
R = 50,0 cm

5. Raza cercului R = 61,5 cm

Începând cu cercul nr. 7 nu se mai folosesc
pietrele circulare.
Începând cu cercul nr. 10 se pot folosi pietrele
de dimensiunea 17,2 x 11,5 cm.

6. Raza cercului R = 73 cm

7. Raza cercului R = 84,5 cm

Construcția cercului începe
de la piatra centrală.

Cerc nr. Rază cerc Suprafață
cerc m2

Circulară mică
Nr. bucăţi:

cerc    /    total

Circulară mare
Nr. bucăţi:

cerc    /    total

Pătrată
Nr. bucăţi:

cerc    /    total

1 15,5 0,08 8            – – – 1 (in centru)

2 27,0 0,23 – 8 14          – – 1

3 38,5 0,47 – 8 21         35 – 1

4 50,0 0,79 – 8 13         48 13          14

5 61,5 1,19 – 8 16         64 17          31

6 73,0 1,67 – 8 20         84 20          51

7 84,5 2,24 – 8 – 84 42          93

8 96,0 2,89 – 8 – 84 13          141

9 107,5 3,63 – 8 – 84 55          196

10 119,0 4,45 – 8 – 84 61          257

11 130,5 5,35 – 8 – 84 67          324

12 142,0 6,33 – 8 – 84 73          397

13 153,5 7,40 – 8 – 84 80          477

14 165,0 8,55 – 8 – 84 86          563

15 176,5 9,78 – 8 – 84 92          655

16 11,10 11,10 – 8 – 84 98          753

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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Cercuri

Modele combi

Model 1
Necesar pe m2:
Classico combi 11,5 x 11,5 cm = 16 buc.
Classico combi 17,2 x 11,5 cm = 32 buc.
Classico combi 8,2 x 11,5 cm = 16 buc.

Model 2
Necesar pe m2:
Classico combi 11,5 x 11,5 cm = 16 buc.
Classico combi 17,2 x 11,5 cm = 16 buc.
Classico combi 8,2 x 11,5 cm = 32 buc.

Începând cu cercul nr. 10 se pot folosi
şi celelalte dimensiuni de pietre;
Până la cercul nr. 9 necesarul de materiale este
conform tabelului;
Cercul nr. 10: piatră 17,2 x 11,5 cm = 61 buc.
Cercul nr. 11: piatră 11,5 x 11,5 cm = 70 buc.

Începând cu cercul nr. 10 se pot folosi
şi celelalte dimensiuni de pietre;
Până la cercul nr. 9 necesarul de materiale este
conform tabelului;
Cercul nr. 10: piatră 17,2 x 11,5 cm = 115 buc.
Cercul nr. 11: piatră 11,5 x 11,5 cm =  67 buc.

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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Ecogreen

Piatră concasată 4/8 mm sau nisip

Amestec de pietriş stabil la filtrare cu o permeabilitate de cel puţin 5,4 x 10 –5 (în m/s).
Dimensiunea stratului portant este întotdeauna în funcţie de volumul de trafic şi calitatea solului.

sol de calitate

Suprastructura

Instrucţiuni importante pentru stratul portant şi stratul de pozare:
Pentru ca precipitaţiile să poată ajunge în straturile adânci şi astfel în circuitul natural al apei, asiguraţi o permeabilitate adecvată a
stratului de pozare şi a stratului portant. Pentru stratul portant utilizaţi amestecuri minerale care au o permeabilitate de cel puţin
5,4 x 10 –5 (în m/s). 
De exemplu, pietriş cu o granulaţie de 0/32, 0/45, 0/56 mm, dacă componentele de purjare (în greutate %) sunt ≤ 5 %!
După compactarea stratului portant, realizaţi un strat de pozare de cca. 4 cm din piatră concasată de 4 – 8 mm. 
Apoi montaţi dalele Ecogreen prin îmbinare.

Curăţaţi toată piatra concasată excedentară de pe dale înainte de a aplica vibrofinisorul cu placă Vulcodur. Imediat după montaj
împrăştiaţi pe suprafaţa montată piatră concasată absorbantă de 1 – 2 mm (piatră concasată de 2 – 4 mm) pentru colmatarea completă
a rosturilor.

Umpleţi rosturile cu piatră concasată absorbantă de 1 – 2 mm (piatră concasată de 2 – 4 mm) (funcţie optimă a sistemului Ecogreen).

Pavaje cu admisie infiltraţii:
– permeabilitate extrem de ridicată

(capacitate infiltraţii 8200 l/s·ha)
– rost de drenare 12 mm

Toate dimensiunile indicate sunt dimensiuni de raster, incluzând suportul de distanţare şi rosturile.

În cazul suprafeţelor cu trafic regulat al vehiculelor, unde este puţin probabil să crească vegetaţia,
se pleacă de la un modul al apei de ploaie infiltrate în mod continuu de 300 l/s · ha.

Latură pe rost Rost pe rost

8 cm 20 x 20 25 buc. 170 kg

Grosime pavaj Dimensiuni în Necesar pe Greutate pe

cm m2 cca. m2 cca.

Programul Ecogreen

Caracteristici produs: Suprafaţă standard cu parament din nisip cuarţos.

Suport de distanţare: 8 x 11 mm

Culoare: Gri, roșu 

ECOgreen

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.



95

Caracteristici produs: Placa este produsă în dublu strat din beton simplu prin vibro-presare. Prin presiune şi vibraţie se atinge
compactarea perfectă a materialului şi prin aceasta se obţin excelente proprietăţi fizice ale acestuia. Stratul
inferior asigură rezistenţă la îndoire şi presiune. Stratul superior asigură rezistenţă împotriva îngheţului şi a
soluţiilor de dezgheţ, contra uzurii şi a influenţelor mecanice. Suprafaţa exterioară este din beton prespălat.
Rezistenţă la îngheţ, rezistenţă la soluţii de degivrare şi proprietăţi antiderapante.

Recomandat pentru: Terase, grădini de iarnă, scări, alei de grădină şi cele din jurul casei, curţi interioare, trotuare, etc.

Elemente de distanţiere: Nu.

Culori: maro, gri natur

Picola®

40

40

Grosime dală Dimensiuni în
cm

Greutate cca
kg/buc.

Greutate cca
kg/m2

Greutate cca
buc./m2

3,8 cm 40 x 40 14,20 87,0 6,25

Programul Picola

MMooddeell 11 Model 2

Grosimea: 3,8 cm

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.

Caracteristici produs: Suprafaţă cu adaos de nisip cuarţos standard. Pavajul este rezistent la îngheţ, la materiale de degivrare şi 
prezintă proprietăţi antiderapante.

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.

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

NARDO®

10

20

Grosime
pavaj

Dimensiuni în
cm

Greutate cca.
kg/buc.

Greutate cca.
kg/m2

Necesar
buc./m2

4 10 x 20 1,80 90,0 50

Programul Nardo

Model 2
Necesar pe m2:
20 x 10 cm cca. 50 buc.
10 x 10 cm cca. 3 buc.
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BORDURI CONFORM SR EN 1340

Borduri stradale      

Lungime: 50 cm
Înălţime: 25 cm
Grosime: 20 cm
Greutate: 81 kg

Lungime: 50 cm
Înălţime: 15 cm
Grosime: 10 cm
Greutate: 16 kg

Fundaţia
1. Realizare plan sol

1.1 prin excavare
1.2 prin rambleiere
Solul din zona de montaj trebuie să dispună de o anumită
stabilitate care poate fi obţinută prin compactare în toate
cazurile.

2. Realizare strat de beton
În funcţie de condiţiile de trafic, stratul de beton trebuie
realizat din beton de cel puţin calitatea C 16/20. 
În funcţie de cerinţe, stratul poate fi realizat cu sau fără
suporţi de spate, luând în considerare şi tipul pavajului din
vecinătate.

Montarea bordurilor din beton
1. Realizaţi stratul în plan paralel faţă de nivelul marginii

proiectate.
2. Montaţi bordurile din beton astfel încât sarcina să fie

distribuită uniform pe suprafaţa stratului.
3. Înainte de montare umeziţi zonele de contact ale bordurilor.
4. În cazul montajului într-un strat de beton umed, aveţi grijă să

prelucraţi betonul înainte de întărirea acestuia pentru a putea
asigura fixarea stratului şi bordurilor.

5. Bordurile din beton trebuie montate cu rosturi. Dacă nu se
astupă rosturile, acestea trebuie să aibă o lăţime de 3 – 5 mm,
iar în cazul astupării rosturilor lăţimea acestora trebuie să fie
de până la 10 mm.

6. Montaţi bordurile vertical, la înălţimea şi aliniamentul stabilit
şi conform proiectului.

7. Dacă utilizaţi un baros sau o altă unealtă pentru a poziţiona
bordurile conform proiectului, trebuie să utilizaţi neapărat un
lemn pentru bătut între borduri şi unealta respectivă.

8. Realizaţi suporţii de spate din beton imediat după ce montaţi
bordurile pentru a asigura o îmbinare adecvată cu fundaţia
stratului. Betonul suporţilor de spate trebuie îndesat cu maiul
după punerea în operă.

9. Umpleţi rosturile dintre borduri, dacă este necesar, cu materiale
de construcţii adezive şi plastice. Rosturile trebuie să aibă o
adâncime de 5 mm.

Instrucţiuni generale de montaj
Bordurile din beton sunt utilizate pentru delimitarea suprafeţelor cu volum ridicat de trafic precum şi pentru consolidarea marginilor
acestor suprafeţe.
Cu ajutorul unei fundaţii adecvate construiţi un zid de sprijin care să prevină deformarea marginii carosabilului cauzată de sarcina de
transport. Aliniamentul şi nivelul pentru continuarea amenajării carosabilului se stabilesc în funcţie de bordurile montate.

Caracteristici produs: Suprafaţă neprelucrată – suprafaţă de păşire, marginile
teşite şi componentele oglindă cu parament din nisip cuarţos.

Culori: gri, roşu, negru

Observaţii: Îmbinările în colţ trebuie tăiate.

INCLINATIE    SUPRAFATA 
SUPERIOARA 

SUPRAFATA 
FRONTALA 

8

BORDURI

INCLINATIE   SUPRAFATA
SUPERIOARA

SUPRAFATA
FRONTALA

46

6

9
15

10

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.

Bordură mare Bordură mică
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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.

15

12

Suprafața
superioară

Suprafața
frontală

25

3,2

25

20

Suprafața
superioară

Suprafața
frontală

10

8
Lungime: 30 sau 50 cm
Grosime: 20 cm
Înălţime: 25 cm

Caracteristici produs: cu cant
Culoare: gri, negru, roşu

Lungime: 50 cm
Grosime: 12 cm
Înălţime: 25 cm

Caracteristici produs: cu cant
Culoare: gri

SECŢIUNI TRANSVERSALE

15

15

Suprafața
superioară

Suprafața
frontală

25

3,2

15

15

Suprafața
superioară

Suprafața
frontală

25

3,2

25

8

Suprafața
superioară

Suprafața
frontală

Lungime: 100 cm
Grosime: 8 cm
Înălţime: 25 cm

Caracteristici produs: cu cant
Culoare: gri

Lungime: 50 cm sau 100 cm
Grosime: 15 cm
Înălţime: 25 cm

Caracteristici produs: cu cant
Culoare: gri

Lungime: 39 sau 52 sau 78cm
Grosime: 15 cm
Înălţime: 25 cm

Caracteristici produs: R 0,5M, 1M, 2M
Culoare: gri

BORDURI

25

5

Suprafața
superioară

Suprafața
frontală

0,8

Lungime: 100 cm
Grosime: 5 cm
Înălţime: 25 cm

Caracteristici produs: cu cant
Culoare: gri, maro, bej

InsulaRaza exterioara r = 1,0 m
90˚ unghiul arcului

Protectie copac

Exemple de montaj pentru bordurile curbe
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Uniwelle

Eckwelle

Grosime: 6 şi 8 cm, cu cant

Piatră normală
Necesar/m2: 40 bucăţi
Greutate/m2: 130 kg/150 kg
Culori: gri şi roşu

Detalii produs: Strat de uzură neprelucrat
Distanta intre rosturi: 1,5 mm
Culori: gri si roşu

Variante de amenajare grosime 6 cm

UNIWELLE, ECKWELLE

Pavaje grilă cu cant şi nisip de cuarţ

Necesar aprox.: cca. 4,17 buc/m2

Greutate: cca. 133 kg/m2

Culori: gri, roşu

Necesar aprox.: cca. 6,25 buc/m2

Greutate: cca.108 kg/m2

Culori: gri, roşu

Înălţime: 10 cm
Dimensiuni: 60 x 40 cm 

Pavaje de marcaj
Înălţime: 8 cm
Dimensiuni: 8 x 8 cm 

60 x 40 x 10 cm 40 x 40 x 8 cm

Înălţime: 8 cm
Dimensiuni: 40 x 40 cm 

Pavaj     10 cm 60 x 40 4,17 buc. 133,4 kg

Pavaj      8 cm 40 x 40 6,25 buc. 108,1 kg

Pavaj      8 cm 8 x 8 5 buc./ml 1,1 kg / buc.

Grosime Dimensiuni Necesar pe Greutate

cm m2 cca. m2 cca.

Programul de pavaje grilă

PAVAJE GRILĂ

Necesar: 5 buc./ml.
Pentru marcarea căilor de acces şi a locurilor
de parcare
Culori: roşu

Exemple de montaj

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: 8 şi 10 cm

Greutate/m2: 180 kg/210 kg
Culori: gri şi roşu (doar 8cm)




