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Panama nacar și monaro nocturno

Eleganță 
și naturalețe
Suprafețe cu design sofisticat. Segmentul exclusiv de dale de porțelan 
airPave® având grosimea de numai 2 cm încorporează spiritul modern și 
oferă grădinii o eleganță deosebită. Selecția formatelor diferite și structu-

rile atractive ale suprafețelor, precum și diversitatea modelelor de montaj 
se potrivesc cu orice stil, ceea ce permite crearea unor soluții unice și 
creative de design exterior. În combinație cu produsele din beton 
Semmelrock pot fi amenajate zone armonioase de trecere la nivelul supra-

fețelor din jurul locuinței.

Lasă-te inspirat de ideile noastre din paginile următoare şi proiectează-ți 
grădina în funcție de propriul tău stil.
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Panama nacar

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.

Confort
în aer liber

Panama bej
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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 nocturno
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Panama nacar

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

PANAMA nacar

PANAMA nacar

CULOARE

nacar bej

FORMAT

45 x 90 x 2 cm
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Panama nacar

Imagine sus: Panama bej Imagine dedesubt: Panama bej și Panama nacar 
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Monaro nocturno

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 nocturno

MONARO

MONARO gri

MONARO nocturno

CULOARE

nocturnogri

FORMAT

45 x 90 x 2 cm
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MONARO gri MONARO gri

Imaginea de sus: MONARO nocturno 

Imaginea din dreapta: MONARO nocturno 
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Casona taupe

Casona se prezintă în patru
variante de culori cu diferite
nuanțe ce adaugă un caracter
expresiv fiecărei dale, având
formatul clasic de 60 x 60 cm.

CASONA
Rafinament
în design



20 21

CASONA nocturno

CASONA

CASONA gri

CASONA blanco

CULOARE

FORMAT

60 x 60 x 2 cm

blanco gri

taupe nocturno
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CASONA taupe

Imaginea din stânga: CASONA taupe

Imaginea de sus: CASONA gris
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Casona nocturno combinată cu Casona DECo nocturno

Dalele decorative Casona oferă accente speciale suprafeței
amenajate. Disponibile în 12 modele diferite.
Ca sugestie de amenajare vă recomandăm combinarea cu dalele
Casona taupe și Casona nocturno.

CASONA DECO

Disponibile la bucată.

selecția individuală a modelelor nu este disponibilă.

60 x 60 x 2 cm

Culori: taupe

60 x 60 x 2 cm

Culori: nocturno

Casona blanco
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Selva eucalipto

Selva iese în evidență datorită
reproducerii fidele a panourilor
din lemn, combinând acest
aspect cu durabilitatea și 
rezistența ridicată la uzură a
plăcilor din porțelan.

SELVA
Aspectul 
natural al 
lemnului
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SELVA

SELVA eucalipto

CULOARE

encina eucalipto

FORMAT

30 x 120 x 2 cm

SELVA eucalipto

SELVA encina
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SELVA eucalipto SELVA encina
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Frumos combinate

PANAMA bej combinat cu placa Bradstone Lias

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!  

MONARO gri combinat cu 

dale Umbriano, granit gri

deschis marmorat

MONARO nocturno 

combinat cu dale Sven,

gri nordic

CASONA blanco combinat

cu pavaj Umbriano, gri

deschis marmorat.

CASONA nocturno 

combinat cu dale 

Lusso Tivoli, gri argintiu
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Prezentarea generală a produsului 

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 

gri nacarnocturno bej

blanco taupegri nocturno

encina eucalipto

MONARO PANAMA

SelvA

Denumire Dimensiune Grosime Greutate Greutate Necesar
cm cm kg/buc. kg/m2 buc./m2

MONARO 45 x 90 2 18,80 46,4 2,47 

PANAMA 45 x 90 2 18,80 46,4 2,47

CASONA 60 x 60 2 17,00 47,2 2,78

SelvA 30 x 120 2 17,05 47,4 2,78

la margine există rosturi elastice de 1 mm

lățimea rosturilor trebuie să fie de cel puțin 5 mm

CASONA
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