


Panama nacar și monaro nocturno
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Imagine: Panama nacar

Design sofisticat, într-un format supradimensionat. 

airPave®, colecția de dale porțelanate de înaltă calitate, de doar 2 cm

grosime, reprezintă un simbol al modului de viață contemporan, aducând

o notă elegantă terasei dumneavoastră. Varietatea suprafețelor atractive

și a tipurilor de montare se potriveşte oricărui stil, facilitând realizarea de

soluții personalizate. Formatul generos reduce numărul de îmbinări din

suprafață și creează un efect de spațiu deschis. Prin combinarea cu

produse din portofoliul Semmelrock se pot realiza tranziții armonioase

în zona din jurul casei, de la intrarea în locuință prin grădină şi până

la terasă. 

Lăsați-vă inspirat de ideile noastre din paginile următoare şi proiectați-vă

grădina în funcție de propriul vostru stil.

Eleganță 
și naturalețe
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Panama nacar



3

Fie că este vorba de un stil modern de

amenajare, de unul cu note vintage

sau chiar de un stil rustic, Panama se

adaptează cu ușurință oricarui scena-

riu. Liniile clare, culorile vii şi forma-

tul generos transformă orice terasă în

propriul lounge în aer liber.

Confort
în aer liber

Panama nacar
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Panama bej

Datorită formatului subțire, de numai

2 cm, dalele airPave® pot fi folosite

atât pentru terasele de pe acoperi-

șuri, cât și pentru balcoane. având un

design care atrage prin formă și deta-

liu, acestea pot transforma chiar și un

spațiu modest într-un loc remarcabil.

Simplitate 
şi rafinament

Panama bej
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Monaro nocturno
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Prin luciul subtil al suprafeței,

Monaro aduce strălucire nopții. 

Îmbinarea fină dintre structurile de

relief plasează suprafețele mari în

centrul atenției. 

Distincție
și strălucire

Monaro nocturno
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Prin forma, culoarea și structura lor,

dalele airPave® dau naștere unor

spații unice. Pot fi, de asemenea,

folosite și pentru crearea de zone de

intrare, piețe și trotuare.

Idei de 
amenajare 
pentru spații
în aer liber 

Monaro gri

Monaro gri
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Panama nacar
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Prin structura lor discretă, de
piatră, precum și datorită
culorilor armonioase, plăcile
Panama creează o ambianță
deosebit de elegantă, fără a
fi nevoie să se găsească în 
prim-plan. 

PANAMA 
eleganță pură
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PANAMA bej

PANAMA nacar
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PANAMA

PANAMA nacar

CULOARE

nacar

bej

FORMAT

45 x 90 x 2 cm
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Panama nacar
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Imagine sus: Panama bej Imagine dedesubt: Panama bej și Panama nacar 
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Monaro nocturno
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Cu accente strălucitoare şi 
cu structură fină, reliefată a
suprafeței, dalele Monaro
conferă accente lucioase și
atractive în suprafață. 

Monaro 
accente 
strălucitoare 
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MONARO gri

MONARO nocturno
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MONARO

MONARO nocturno

CULOARE

nocturno

gri

FORMAT

45 x 90 x 2 cm
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MONARO gri
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MONARO gri

Imaginea de sus: MONARO nocturno 

Imaginea din dreapta: MONARO nocturno 
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PANAMA bej combinat cu placa Blue Lias 
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Frumos 
combinate
Îmbinarea dintre diferitele culori și

structuri oferă posibilități creative

de proiectare și conferă structură

în special suprafețelor mari. 

Combinarea cu dale de beton creează

de asemenea tranziții armonioase în

zona din jurul  casei - de la intrarea

casei prin grădină, până la terasă. 

Lăsați-vă inspirat de sortimentul

nostru versatil pentru idei complet

noi! 
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PANAMA nacar combinat cu dale Blue Lias 
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MONARO gri combinat cu 

dale Umbriano, granit gri deschis marmorat

PANAMA bej combinat cu 

dale Blue Lias, albastru-gri 

MONARO nocturno combinat cu 

dale Lusso Tivoli, alb bej
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monaro gri Panama nacar

monaro nocturno Panama bej
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Prezentarea generală a produsului 
Dimensiunea generoasă a dalelor airPave® creează suprafețe

clare, cu rosturi de îmbinare. alegeți între două structuri și 

culori diferite sau combinați mai multe culori, ținând cont de

cerințele dumneavoastră personalizate. 

90 cm

45 cm

Dimensiune Grosime margine Lațime rost Greutate Greutate necesar
cm            cm          mm                 kg/buc. kg/m2        buc./m2

45 x 90 2 1mm microcant 5 18,8 46,4 2,47

Stabilitatea culorii și rezistență la UV

rezistent la fluctuațiile de temperatură 

Durabil, robust şi rezistent la solicitare 

Suprafață antiderapantă rezistent la abraziune 

rezistent la îngheț și substanțe chimice 

Cerințe reduse de întreținere, și curățare ușoară

Ușor de schimbat şi de mutat 

Calitate CE testată in Europa 
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Montarea rosturilor 
Alegerea modelului de montare și, prin urmare, a modelului comun 

joacă un rol important pentru efectul general al suprafeței. Alegerea

culorii chitului de rosturi este, de asemenea, decisivă - cu cât diferă

mai mult de panouri, cu atât mai concis este accentuat modelul.

Montare decalată pe jumătate 

Montare decalată pe treime 

Îmbinare în cruce 
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Variante de montare
Dalele AirPave® pot fi montate în diferite variante, în funcție de

utilizare. Se recomandă să se efectueze montarea de către un

profesionist. Vă rugăm să respectați, de asemenea, standardele și

directivele naționale valabile, precum și recomandările de mon-

tare a componentelor sistemului respectiv. 

montare în sistem rigid peste șapă din

mortar drenant

montare pe strat de nisip peste strat

drenant 

montare pe strat de nisip fără strat

drenant 

montare în gazon 

montare în sistem pardoseală

supraînălțată
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Montare în sistem rigid 
peste șapă din mortar drenant
Montarea dalelor AirPave® în sistem rigid cu adeziv flexibil peste un

strat de mortar de drenaj este cea mai stabilă metodă de montare.

Componentele sistemului, constând din adeziv flexibil, strat de mortar

drenant și hidroizolație, asigură o soluție optimă de montaj. Placa

de beton cu rol de strat suport trebuie să aibă o pantă de minim 2%

dispre clădire spre sistemele de captare a apelor. Lipirea dalelor se

va face cu adeziv flexibil asigurând un contact de 100% între dală și

suport. În acest sens se recomandă aplicarea adezivului flexibil atât

pe placa de beton cât și pe suport. Montarea se va face cu respecta-

rea unui rost de dilatare de minim 5 mm , păstrarea dimensiunii și

liniarității rostului se realizează prin utilizarea cruciulițelor de montaj.

Rosturile se umplu complet cu chit de rost flexibil.

Acest tip de montare este potrivit pentru trotuare, scări, terase și

zone de piscină. 

dale ceramice AirPave®

adeziv flexibil

șapa realizată din mortar drenant

hidroizolație

strat suport din beton cu pantă 2%
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Montare pe strat de nisip
peste strat drenant
În această variantă de montare, dalele AirPave sunt montate peste

un strat de mortar drenant prin intermediul unui strat de split.

Placa de beton cu rol de strat suport trebuie să aibă o pantă de

minim 2% dispre clădire spre sistemele de captare a apelor , peste

placa de beton  se va realiza o hidroizolație cu membrană termo-

sudabilă sau memebrană pensulabilă. Placa de beton în combinație

cu stratul de protecție la îngheț realizat din perna de balast

compactată asigură stabilitatea optimă a soluției. 

Montarea se va face cu respectarea unui rost de dilatare de minim

5 mm , păstrarea dimensiunii și liniarității rostului se realizează

prin utilizarea cruciulițelor de montaj. 

Rosturile vor fi  complet umplute cu nisip pentru rosturi. 

Metoda de montare potrivită pentru alei de grădină, intrări și terase. 

dale ceramice AirPave®

strat de montaj cu grosime de 3-6 cm realizat

din split 

hidroizolație

strat suport din beton cu pantă 2%

strat de protecție anti îngheț (geotextil opțional)
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Montare pe strat de nisip 
fără strat drenant
Montarea uscată pe pietriș este cea mai versatilă și cea mai rapidă

metodă de montare. Dalele AirPave® sunt așezate prin intermediul

unui pat de split sau nisip peste o pernă de balast compactată,

strat cu rol de susținere și de asigurare a adâncimii de îngheț.

Un geotextil poate fi inserat în mod opțional, sub perna de balast

compactată. Montarea pe pietriș asigură o drenare optimă a apei în

sol. Montarea se va face cu respectarea unui rost de dilatare de

minim 5 mm , păstrarea dimensiunii și liniarității rostului se reali-

zează prin utilizarea cruciulițelor de montaj. 

Rosturile vor fi  complet umplute cu nisip pentru rosturi. 

Metoda de montare potrivită pentru alei de grădină, intrări și terase. 

dale ceramice AirPave®

strat de montaj cu grosime 3-6 cm realizat din

nisip/split

strat superior piatră spartă 0-16 mmș 

cca 10-20 cm

strat inferior piatră spartă - strat de protecție 

anti îngheț 30 cm (geotextil opțional)
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Montare 
în gazon 
Pentru a asigura stabilitatea necesară dalele sunt montate indivi-

dual pe un strat compactat de pietriș așezat în locul gazonului

eliminat.

Metoda de montare potrivită pentru grădină și trotuar. 

dale ceramice AirPave®

strat de montaj cu grosime 3-6 cm realizat 

din split
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Montare în sistem 
pardoseală supraînălțată
Dalele AirPave® sunt montate prin intermediul picioarelor autoni-

velante pe o suprafață dreaptă, curată, fixă. Placa de beton ar

trebui să aibă înclinație de minim 2% .Placa de beton va fi protejată

prin intermediul unei hidroizolații.

Pentru dalele cu dimensiunile 45 x 90 cm, sunt necesare 6 puncte

de sprijin. Pentru a asigura îmbinarea corectă la margine și pe colț

se vor utiliza clemele sau profilele sistemului de pardoseală supra-

înălțată. 

Metoda de montare potrivită pentru balcon şi terasă.

Montare practică și flexibilă, fixare ușoară în cavitate. 

dale ceramice AirPave®

suport reglabil pardoseală 

supraînălțatăd

hidroizolație

placă din beton cu pantă 2%

strat de protecție la îngheț
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Designul recomandat al rosturilor
Indiferent de tipul de montare ales tratarea rostului este vitală.

Realizarea corectă a rosturilor mărește stabilitatea și durabilitatea

suprafeței. Lățimea comună recomandată este de 5 mm. Rosturile

elastice cu o lățime minimă de 8 mm, trebuie să fie realizate pe

zonele de margine. Păstrarea dimensiunii și liniarității rostului se

realizează prin utilizarea cruciulițelor de montaj. 

În funcție de modelul de montare ales rosturile se vor umple cu:

Tipul de rosturi 1)2)/ Rosturi  Nisip Nisip Chit de rost
Tipul de montare     goale   polimeric flexibil

montare 
în gazon 

montare în sistem 
pardoseală supraînălțată

montare pe strat de 
nisip fără strat drenant 

montare pe strat de 
nisip peste strat drenant

montare în sistem rigid 
peste șapă din mortar 
drenant

1) Lățimea rosturilor trebuie să fie de cel puțin 5 mm. 
2 )La margine există rosturi elastice de cel puțin 8 mm
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Indicații cu privire la montare 
Se recomandă ca montarea să fie efectuată de către un montator profesionist.

Vă rugăm să rețineți, de asemenea, reglementările naționale în vigoare,

precum și recomandările de instalare a componentelor sistemului respectiv.

Înainte de a începe montarea, dalele trebuie să fie inspectate pentru defecte

vizibile, diferențe de culoare sau livrări cu defecte. Pentru a compensa

diferențele de structură și de culoare, care nu pot fi evitate și care depind de

lot, dar care nu indică defecte, este recomandată montarea simultană a

plăcilor din diferite pachete.

Examinarea stratului suport
Înainte ca dalele AirPave® să poată fi montate, stratul portant trebuie să fie

verificat și analizat de către un montator profesionist. Este recomandat să vă

planificați o pantă de cel puțin 2%, în cazul montării dalelor AirPave® pentru

a putea garanta drenarea apei. Înainte de montare, stratul portant trebuie să

fie nivelat cu un compresor vibrator în vederea îmbunătățirii capacității

portante.

Rosturi 
Lățimea comună recomandată a rosturilor este de 5 mm. Rosturile elastice cu

un spațiu liber de cel puțin 8 mm, sunt recomandate pentru zonele de

margine. Tratarea rosturilor depinde de tipul de montare. Realizarea corectă a

rosturilor crește stabilitatea și durabilitatea suprafeței, deoarece se previne

deplasarea și contactul direct între dale, fiind astfel evitată ruperea sau

deteriorarea acestora.

Curățare şi îngrijire 
Cerințele de întreținere reduse şi curățarea ușoară fac ca dalele AirPave® să

fie alegerea ideală pentru zonele din aer liber. Vă rugăm să folosiți numai

agenți de curățare şi de îngrijire potriviți pentru ceramică porțelanată, ținând

cont de materialul utilizat pentru rosturi.

Toate variantele de montare ilustrate în catalog sunt exemple și sunt numai cu

titlu informativ. Abaterile de culoare ale mostrelor de culoare, ale pozelor

produselor fabricate, se datorează tehnologiei de imprimare și nu pot fi recla-

mate. Pentru informații suplimentare despre produs și pentru documentația

tehnică, vă rugăm să vizitați www.semmelrock.ro
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