
Primăvara aceasta îți aduce oferte irezistibile la 
pavajele Semmelrock!
În perioada 15.04 - 30.06.2015, produsele din gamele 
Rettango, Rivago și Bradstone beneficiază de prețuri 
speciale* – descoperă-le și fă-ți cadou grădina visată!

Super 
ofertă de 
primăvară 

Ofertă valabilă în perioada 15.04 - 30.06.2015

În grădina ta răsar idei noi
Pavaje  •  Dale  •  Garduri  •  Ziduri de grădină  •  Trepte  •  Borduri  •  Delimitări  •  Jardiniere

*Promoția este valabilă doar pentru anumite produse - detalii la partenerii Semmelrock



Rettango - pavaj brun roșcat

Rettango Smart - pavaj cappuccino  

Rettango Smart - dale brun roșcat 

46 RON/m2

RETTANGO®

Grosime pavaj:
Margini:
Suprafață:

6 cm
cu cant
beton aparent

cappuccino

cappuccino

cappuccino

frunziș de 
toamnă

20x10 cm

40x40 cm

brun roșcat

brun roșcat

brun roșcat

Grosime dale:
Margini:
Suprafață:

4 cm
cu cant
beton aparent

RETTANGO SMaRt®

RETTANGO SMaRt® - Dale

Grosime pavaj:
Margini:
Suprafață:
Format:
Pachet de bază:

5 cm
cu cant
beton aparent
combi

4 formate = 9 m²
9 pietre 15 x 15 x 5 cm
7 pietre 15 x 20 x 5 cm
7 pietre 15 x 25 x 5 cm
5 pietre 15 x 30 x 5 cm.

frunziș de 
toamnă 

mediteran 

mediteran 

Este livrat doar la pachet. 
Nu este posibilă livrarea unui singur rând de pavele.

43 RON/m2

 43 RON/m2

Prețurile sunt exprimate în RON și includ tVa și costurile de transport. Pentru mai multe detalii privind campania și 
stocurile disponibile, vă rugăm contactați distribuitorii Semmelrock Stein+Design. 



Rettango - trepte gri

Bradstone tile - calcar 

Rivago - gard gri deschis 

RETTANGO®- trepte

bej

gri deschis

roșu

brun

gri

crem

Dimensiuni:
Suprafață:

100 x 40 x 15 cm 
beton aparent

100 x 40 x 15 cm 

RIVAGO - Gard 

40 x 20 x 16 
cm 

Bloc zidărie 

20 x 20 x 16 
cm 

Bloc 
completare 

47 x 27 x 5 
cm 

Dală capac 

BRADSTONE TILE 

Grosime: 
Margini: 
Suprafață:
Culoare:

3 cm
  
fără cant
structurată
calcar

Suprafață: beton aparent

57 RON/buc.

Bloc zidărie
6 RON/buc.93,78 Ron/m2

Bloc completare3 RON/buc.

Dală capac
14 RON/buc.

124 RON/m2

Produsele prezentate în această ofertă se pot utiliza în diferite combinații. Pentru idei și sugestii, accesați catalogul 
”Idei de grădină 2015”, disponibil pe www.semmelrock.ro.

30x30 cm


