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Terhelhetőség

A termék gyalogosforgalomra alkalmas.

A termék személygépkocsi forgalomra alkalmas.

B?
A termék tehergépkocsi forgalomra alkalmas.
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Kapca

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

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

Kombi forma
A kombi termékeknél soronként történik az 
értékesítés. Egy sorban az azonos termékből több 
méretű kő található. A különböző fektetési minták 
szerint a lerakása egyszerű és gyors, a kapott 
eredmény mégis izgalmas és változatos.

Semmelrock Concept
Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos 
mintázattal és felszínnel (lap, szegély, falelem stb.), 
melyek harmonizálnak egymással.

PaveLock - Einstein’ rendszer
Szabadalmaztatott intelligens fugatechnikai 
rendszer, mely elmozdulásmentes kötést biztosít.

CE kritériumok
Termékeink az európai harmonizált szabványoknak 
való megfelelőségen alapuló teljesítménynyilatkozattal 
rendelkeznek. A nyilatkozatok (a raklapcímkén 
található) QR kód és DoP szám használatával 
honlapunkról letölthetőek: www.wienerberger.hu/ 
semmelrock-teljesitmenynyilatkozat

Fagy- és olvasztósó-állóság
A Semmelrock termék fagy- és olvasztósó-álló 
az MSZ EN 1338,1339 és 1340 sz. szabványok 
követelményeinek megfelelően.

Fagyállóság
A Semmelrock termék fagyálló, de az olvasztósó 
használata nem megengedett.

A terhelhetőség eló'feltétele mindhárom esetben az 
e-UT 06.03.42. sz. útügyi előírásnak megfelelő beépítés.

raklap eladás

raklap visszavétel 

csomagolási díj 

útdíj hozzájárulás

daruzási díj

A nem egész autós kiszállítás költsége 
az alábbiak szerint módosul:
0-12 tonna közötti rendelések esetén

12-20 tonna között, darus autóval kért 
rendelések esetén

12-22 tonna között, nyerges autóval kért 
rendelések esetén

Területi képviselőink mindig aktuális 
listáját megtalálja a weboldalunkon.
www.wienerberger.hu/ 
szolgaltatasok-es-szaktanacsadas/ 
ertekesitesi-szaktanacsadas
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Semmelrock Protecf Plus
Extra erős felületvédő réteg, mely a legnagyobb fokú 
védelmet biztosítja még a makacs szennyeződésekkel 
szemben is.

Semmelrock Protecf
Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít 
egyes szennyeződésekkel szemben.

Felületkezelés
A gyártást követően egy külön munkafázisban 
a termék felülete speciális módon kerül 
megmunkálásra, hogy a kapott végeredmény 
még egyedibbé és különlegesebbé tegye 
az Ön környezetét.

Wienerberger Téglaipari zRt. 
H-1119 Budapest, Bártfai u. 34. 
Telefon: -r36 (1) 464 7030 
E-mail: info@wienerberger.hu
www.wienerberger.hu

Semmelrock
stein-i-design®
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*A megadott díjak nem teljesen kiterhelt autós megrendelés szállítása 
esetén értendők.

• A táblázatban szereplő árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák, 
forintban értendőek és visszavonásig érvényesek.

• Csak jó állapotú, javítható raklapot áll módunkban visszavenni, 
melyben maximum 1 darab hiányzó vagy törött elemet fogadunk el.
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A kiadványban szereplő termékek a kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg. Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. A nyomdai 
színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületekeni A kiadványban szereplő árak 
ajánlott bruttó (AFA-val növelt összegű") fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a raklapdíjakat, csomagolási díjakat, útdíjakat, daruzási díjakat, valamint a nem egész autós kiszállítások költségeit. 
A kereskedő partnerek a tényleges fogyasztói árakat saját belátásuk szerint határozzák meg. A kiadványban szereplő, ajánlott fogyasztói árakat az alábbi időszakra javasoljuk: 2022,03.01-2022.05,31, 
A tényleges fogyasztói árakról, készletekről és szállítási határidőkről tájékozódjon kereskedő partnereinknél! További információ; www,wienerberger,hu

Termékeink kizárólag kereskedő partnereinknél vásárolhatóak meg, 
ócsai ét fóltőzsnirai gyáriitikhcui piip nincs lehetőség.

http://www.wienerberger.hu/
http://www.wienerberger.hu/
mailto:info@wienerberger.hu
http://www.wienerberger.hu

