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Bevezetés

Ötletek a gyönyörű kert 
kialakításához

Minden bizonnyal a legszebb tervek közé tartozik saját házunk egyéni elkép-
zelés szerinti kialakítása. Különösen a kert az az élettér, amely leginkább 
pihenésre csábít bennünket. Ez lehet a menedékhelyünk, amely megnyug-
vást nyújt a napi hajszában, és megfelelő színtere lehet családi és baráti 
találkozóknak. Alakítsa ki egyedien a kertjét, hogy minél jobban érezze ma-
gát benne.

A Bradstone egyedülálló atmoszférát teremt az Ön kertjében. A Bradstone 
termékek történelmi és természetes kőlapok és kőfalak másolatai a be-
ton termékek megbízható tulajdonságaival ötvözve. A meleg, természetes 
színek, a strukturált felületek finom emelkedései és mélyedései, valamint 
a szabálytalan élek különleges kisugárzást kölcsönöznek a padlólapoknak. 
A különböző formáknak és az alkalmazási területek széles skálájának 
köszönhetően a kialakítási lehetőségeknek gyakorlatilag semmi sem szab-
hat határt.

Új prospektusunk, a „Bradstone ötletek” sok inspiráló javaslatot és gyakor-
lati példát nyújt, de praktikus tanáccsal is ellátja Önt tervei megvalósításá-
ban. A kert gyönyörű kialakítása a kreativitás mellett a helyes tervezés és a 
lerakás szakirányú ismeretét is igényli. „Lépésről lépésre” útmutatóinknak 
és hasznos tippjeinknek köszönhetően könnyedén megvalósíthatja elké-
pzeléseit.

Merítsen ihletet a következő oldalakon!
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Ellenáll a fagynak és a sóoldatnak.

Fagyálló, sóálló termék.

Kapcsolat, tanácsadás

Pápay Róbert régióvezető

Tel: +36/30/996-3772
Győr-Moson-Sopron, Komárom

Varga Andrea

Tel: +36/30/477-0337
Vas, Zala, Veszprém

Teknyős Zoltán 

Tel: +36/30/569-9112
Somogy, Fejér

Jordán Gábor 

Tel: +36/30/256-8246
Baranya, Tolna

Mészáros Róbert

Tel: +36/30/743-8449
Bács-Kiskun, Csongrád

Krizsán Pál régióvezető

Tel: +36/30/200-6635
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés

Simon Attila

Tel: +36/30/668-6088
Budapest (Buda), 
Pest megyének Dunától nyugatra 
és a 4-es főúttól délre eső része

Farkas Ernő

Tel: +36/30/655-6510
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád

Szabó Attila 

Tel: +36/30/200-6634
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Juhász Gábor

Tel: +36/30/655-6511
Budapest (Pest), 
Pest megyének Dunától keletre 
és a 4-es főúttól északra eső része



54

Lépésről 
lépésre



További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál. 7

Eredeti állapot Rekonstrukció utáni állapot

Munkamenet:

A járdáról távolítsa el a téglát és a ho-
mokot, amelybe ágyazták.

A régi fedőlapot hidegvágó és kala-
pács segítségével szedje fel.

A légkalapáccsal törje fel az egyik be-
ton falat, hogy a teraszt ki lehessen 
bővíteni.

A fal egy részét megtarthatja virágtar-
tónak, vagy mécsestartónak.

A betonba vágjon hornyoló fűrésszel 
kb. 6 cm mély hézagokat. Minél sűrűb-
ben vágja be, annál könnyebb lesz a 
betont feltörni.

Légkalapáccsal törje fel a betont úgy, 
hogy 6 cm-rel az ajtóküszöb szintje 
alá jusson.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Terasz-rekonstrukció
Teremtsen kertjében mediterrán hangulatot a Bradstone program segítségével. Az Old Town lapok szabálytalan élei és ter-
mészetes egyenetlensége rendkívül harmonikus külsőt kölcsönöz az Ön teraszának. Az Old Town lapok a lehetőségek széles 
skáláját nyújtják egyéb Bradstone lapokkal kombinálva is, így kertje egységes stílust kap.

Alapanyag:

• Aszfalt mélyalapozó lakk (a ház alapszerkezetére, 
 amennyiben szükséges)
• Cement, homok és folyami homok a szintezési 
 munkához
• Ragasztóhabarcs (F-DBK)
• Bradstone Old Town beton lapok
• Impregnáló

Eszközök:

• Kalapács, hidegvágó, légkalapács, spárga, kréta
• Fűrész, vízmérték, ecset, vödör
• Kőműves kanál, rozsdamentes glettvas
• Lapát, talicska, gumikalapács
• Kézi elektromos keverőszár (a ragasztóhabarcshoz)
• Fogas glettvas közepes fogazattal
• Festőhenger tálkával (impregnálásra)

Nehézségi fok: �����
Időigény: a munka terjedelmétől és 
 nehézségi fokától függ

Munkaerő:   
Évszak: tavasz, nyár, ősz

6 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Felhasznált Semmelrock termékek:

Bradstone Old Town lapok

vastagság: 3,8 - 4,4 cm
6 méret: alapcsomag =
3 db 60 x 60 cm,
3 db 60 x 45 cm,
9 db 60 x 30 cm,
2 db 45 x 45 cm,
12 db 45 x 30 cm,
6 db 30 x 30 cm,
1 alapcsomag = 6,07 m2

Bradstone Old Town 

kör

 „A“ kör - kis kör:
ø 270 cm
„B“ kör - nagy kör:
ø 390 cm
Bradstone Old Town 

sarokelem

Vízmértékkel ellenőrizze a terasz esé-
sét, a kert felé kell lejtenie, hogy az 
esővíz ne folyjon a ház falához.

Mélyalapozóval kenje át a ház alap-
szerkezetének azt a részét, amelyet a 
fedőlap takarni fog.

Azon a helyen, ahol a falat kibontotta, 
betonozással alakítson ki egy lépcső-
fokot, ha azt szeretné, hogy a terasz 
egy része magasabban legyen.

7. 8. 9.



Munkamenet:
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A habarcsot töltse a fugázó zacskó-
ba. A zacskó másik végét rögzítse egy 
kapoccsal, nehogy a habarcs azonnal 
kifolyjon.

A hézagokba fokozatosan nyomja be a 
fugázó habarcsot.

23. 24.

Az impregnálást festőhengerrel, ec-
settel vagy szórással végezze. Ügyel-
jen rá, hogy a lapok oldalsó éleit, aho-
va később a fugázó habarcs kerül, ne 
kenje be impregnálóval.

22.

Miután a habarcs némileg megkötött, 
tisztítsa meg a lapok szélét szivacsos 
simítóval, vagy nedves ruhával.

25.

Folytassa a dekorlapok felragasztásá-
val a meghagyott falazaton. Amennyi-
ben szükséges, vágja a fedőlapokat a 
megfelelő méretre.

Ugyanazzal a ragasztóhabarccsal, 
amellyel a lapokat ragasztotta, ra-
gassza fel a Madoc dekorlapokat is.

26. 27.

8 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Munkamenet:

Terítse szét a betont, azon a részen is, 
ahol a régi betont felbontotta, hogy a 
terasz síkba kerüljön.

Így néz ki a besimított terasz.

10. 11.

Az ágyazatot töltse fel kaviccsal kb. 20 
cm vastagon.

A betonfelületet a lapok ragasztása 
előtt alaposan tisztítsa meg, seperje 
fel. Várja meg, míg a beton teljesen 
megköt.

Miután megkötött a beton, elkezdhe-
ti ráragasztani a lapokat. A lapok ra-
gasztásához használjon ragasztóha-
barcsot.

13. 14. 15.

Ha ki szeretné bővíteni a teraszt, azt 
a részt, amely nem volt lebetonozva, 
kb. 30 cm-rel ki kell mélyíteni, hogy le-
gyen hely a drénbeton és a drénhabar-
cs beöntéséhez.

12.

A szárazhabarcsot a gyártó útmutatá-
sa szerint dolgozza össze vízzel elek-
tromos kézi keverő segítségével.

A keverést ne a ragasztandó felü-
leten végezze. A habarcsot rozs-
damentes glettvassal hordja fel az 
aljzatra, majd simítsa át közepes 
fogazatú glettvassal (fogazat mélysé-
ge 10 – 12 mm).

Ugyanilyen módszerrel vigye fel a ra-
gasztóhabarcsot a lap hátoldalára, 
majd nyomja a lapot az aljzatrétegre.

16. 17. 18.

Vízmértékkel ellenőrizze, hogy a 
járdaszegély vízszintben van-e. Ha-
sonlóképpen ellenőrizze az egyes 
lapok közötti hézagokat, melynek kb. 
6 – 15 mm szélesnek kell lennie.

A frissen leragasztott burkolóelemet 
azonnal ütögesse meg finoman gu-
mikalapáccsal, hogy megfelelő sík 
felületet kapjon. Az idő múlásával 
egyre nehezebbé válik elmozdítani az 
elemeket. A leburkolt felület kb. 24 
óra után lesz járható.

A felragasztott fedőlapokat száradás 
után azonnal impregnálhatja arra 
alkalmas impregnálószerrel. Az im-
pregnálással megakadályozhatja a 
víz, zsíros folyadék, vagy egyéb szen-
nyeződés behatolását a lapba. A fugá-
zás során a lapra kerülő szennyező-
dések impregnáló használata után 
könnyebben eltávolíthatók.

19. 20. 21.

Minden dekorlapot szintezzen ki gu-
mikalapácsos ütögetéssel.

Ugyanezzel a módszerrel ragassza 
körbe a kis falat a belső oldaláról is. 
A fal tetejére Old Town lapokat ragass-
zon.

A kis fal mellett fejezze be a járdát és 
kezdje el rakni a teraszon az új sort a 
bejárati ajtónál kezdve.

Így folytassa a ragasztást a teraszon az 
ajtó felé és a kialakítandó kör széléig.

A kör ragasztásánál először szárazon 
helyezzen le egy szegmenst a kör kö-
zéppontjának kijelöléséhez. A kitűzött 
középpontból spárga és kréta segítsé-
gével formálja meg a kört.

Ugyanezzel a módszerrel, cövek és 
színes spray segítségével rajzolja fel 
a kör másik részét, amely túlnyúlik 
a terasz beton részén. A kijelölt kör 
alapján mélyítse ki a folyami kavics 
ágyazatot, amely a terasz aljzatát fo-
gja alkotni.

28. 29. 30.

31. 32. 33.



Munkamenet:

Vízmértékkel ellenőrizze, hogy az 
aljzat vízszintben van-e, ezáltal egy 
kicsit tömörítve is azt. Fontos a háztól 
egy kis lejtést tartani, hogy az esővíz 
szabadon elfolyhasson.

A drénbeton szórhatóan porhanyós, 
ezért a terasz alakjának kialakításá-
hoz elegendő szárazon téglákkal kör-
berakni.

Mialatt a drénbeton megköt, fejezze 
be a terasz fennmaradó részének ra-
gasztását. A ragasztóhabarcsot ugya-
nolyan vastagságban hordja fel az al-
jzatra és a lapra. 
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37. 38. 39.

További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

A nagyobb méretű lapokat a nagyobb 
súly miatt ketten rakják le.

Amikor a drénbeton jól megszáradt 
és a terasz beton részének burkolása 
kész, folytassa a munkát a drénha-
barcs bekeverésével. A habarcsot a 
betonhoz hasonló módon a gyártó 
utasításai szerint keverje be.

41. 42.

A habarcsot rozsdamentes glettvassal 
hordja fel az aljzatra, majd simítsa át 
közepes fogazatú glettvassal (fogazat 
mélysége 10 – 12 mm). 

40.

A drénhabarcsot vastagon hordja fel 
az aljzatra, léccel húzza le, és ütöge-
téssel tömörítse. Kb. 3-6 cm vastag-
ságban hordja fel.

43.

Még a nedves drénhabarcsra öntse rá 
a trasszcementből vízzel összekevert 
híg gúzoló habarcsot. A trasszcement 
javítja a vízzárást és csökkenti a ki-
virágzás kockázatát.

44.

A gúzoló réteg kötőhidat képez, erre 
helyezze a lapokat.

45.

10 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Munkamenet:

A drénbeton nem híg, folyékony be-
tonkeverék, ahogy azt a hagyományos 
betonnál megszoktuk, hanem porha-
nyósan nedves keverék.

A betont folyamatosan szórja kb. 12 
cm vastagságban az előre elkészített 
zúzott kő aljzatra, a beton terasz széle 
alatt kb. 5 cm-rel. Az egyenes szélet fa 
léccel határolja el, az ívest téglákkal.

35. 36.

A betonkeverőben a gyártó utasításai 
szerint készítse el a drénbetont.

34.

Minden lapot szintezzen ki gumikala-
pácsos ütögetéssel.

Folyamatosan ellenőrizze, hogy 
tartja-e a szükséges enyhe lejtést.

A lapokat impregnálja előre a 22. 
ábrának megfelelően. A vödörben ke-
verje össze a fugázó habarcsot a gyár-
tó utasításai szerint.

46. 47. 48.

Töltse meg habarccsal a fugázásra 
használt zacskót. A zacskó másik vé-
gét rögzítse egy kapoccsal, nehogy a 
habarcs azonnal kifolyjon.

A hézagokba fokozatosan nyomja bele 
a fugázó habarcsot.

Miután a habarcs némileg megkötött, 
tisztítsa meg a lapok szélét szivacsos 
simítóval, vagy nedves ruhával.

49. 50. 51.



Munkamenet:

Ássa ki a lejtőn a lépcsőfokokat a ter-
vezett lépcső méretének megfelelően. 
A munkagödör aljára terítsen kavics 
ágyazatot kb. 10-15 cm vastagságban.

Fa deszkákból készítsen zsaluzatot a 
lépcső méretének megfelelően. He-
lyezze a Madoc Z - blokk homloklapot 
a zsaluzatba és öntse bele a betont. 
Tartsa be az előírt kb. 2 %-os lejtést.

Ha szeretné a lépcsőket megvilágítani, 
fektesse le a világítótest védőcsővel 
ellátott elektromos kábelezését a vi-
lágítótest tervezett helyének megfe-
lelően.

A további lépcsőfokok kialakításánál 
ugyanúgy járjon el, mint a 2. sz. kép-
nél.

A beton megkeményedése után próba-
képpen helyezze el a Mountain Block 
oldalsó lapokat is, majd vízmértékkel 
ellenőrizze a szintezést.

Így rakja le fokozatosan az összes lép-
csőfokot, és szárazon tegye rá az Old 
Town beton lapokat.

Ha a Mountain Block oldallapok maga-
ssága nem felel meg a lépcső maga-
sságának, a támfal oldalfalát a támfal 
következő sorának szintjéig kell felbe-
tonozni.

Minden lépcső különböző és más és 
más méretet igényel, amelyet a kivi-
telező kénytelen pontosan kiszámol-
ni a saját feltételei szerinti méretnek 
megfelelően.

A vödörben a használati útmutató sze-
rint keverjen közepesen sűrű ragasz-
tóhabarcsot.

A lejtőt felületszivárgó fóliával válas-
sza el a lépcsőtől, a bütykökkel a be-
ton elemek felé. A Mountain Block 
oldalelemeket ragasztóhabarccsal ra-
gassza egymásra.

Minden elemet kopogtasson meg fi-
noman a gumikalapáccsal, hogy az 
vízszintbe kerüljön.

A szintezést mindig ellenőrizze víz-
mértékkel.

13

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Kerti lépcsők
Egy lejtős terepen lévő kert sok kihívást jelent. Teraszokat alakíthatunk ki rajta, melyeket lépcsők és kanyargós kis utak érde-
kes kombinációjával köthetünk össze.

Alapanyag (8 lépcsőfok):

• Semmelrock Bradstone Old Town beton lapok
• Mountain Block idomelemek és fedőlapok
• Madoc Z-block lépcső homloklapok
• Ragasztóhabarcs (F-DBK), fugázó habarcs (PFN)
• Felületszivárgó fólia, papír ragasztószalag
• Cement, folyami kavics és víz

Eszközök:

• betonkeverő vagy talicska a betonkeveréshez
• műanyag zacskó a fugázáshoz
• kőműves kanál
• kőműves lapát
• vízmérték
• gumikalapács
• fogas glettvas
• vödör
• ásó
• rongy

Nehézségi fok: �����
Időigény:  a munka terjedelmétől és 
 nehézségi fokától függ

Munkaerő:   
Évszak: tavasz, nyár, ősz

12 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Felhasznált Semmelrock termékek:

Bradstone Old Town lapok

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Mountain Block

sarokelem
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú egész blokk 
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

vágott blokk
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú fedőlap
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm



15További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Ugyanilyen módszerrel a lap hátsó ol-
dalára is vigye fel a ragasztóhabarcsot 
és így nyomja rá az aljzatrétegre.

Minden lapot finoman kopogtasson 
meg a gumikalapáccsal.

A vödörben a használati utasítás 
szerint keverjen ragasztóhabarcsot. 
A fugázó zacskót töltse meg a fugázó 
habarccsal. A zacskó másik végét rög-
zítse egy kapoccsal, nehogy a habarcs 
azonnal kifolyjon.

14. 15.

16.

14 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Munkamenet:

A ragasztó megkeményedése után, 
a fugázás előtt, használjon ragasz-
tószalagot, nehogy a fugázó habarcs 
kipotyogjon a hézagokból. A hézago-
kba fokozatosan nyomja be a fugázó 
habarcsot.

17.

Miután a habarcs némileg megkötött, 
tisztítsa meg a lapok szélét szivacsos 
simítóval, vagy nedves ruhával.

18.

A habarcsot rozsdamentes glettvassal 
hordja fel az aljzatra, majd simítsa át 
közepes fogazatú glettvassal (fogazat 
mélysége 10 – 12 mm). 

13.



Munkamenet:

Ássa ki az alapgödröt kb. 110 x 60 cm 
méretben, kb. 30 cm mélyen.

Az alapgödörbe kb. 20 cm vastagon 
szórjon kavicsot.

A talicskában vagy betonkeverőben 
keverje be a betonkeveréket.

A kavics ágyazatra 106 x 58,5 cm mé-
retben terítsen kb. 10 cm vastag be-
ton réteget. Vízmértékkel ellenőrizze, 
hogy vízszintes-e és hagyja megkemé-
nyedni.

A vödörben keverjen az utasítás sze-
rint közepesen sűrű ragasztóhabar-
csot.

A habarcsot vékony rétegben hordja 
fel a beton ágyazat szélére és ragas-
sza rá a Madoc Z-blokkokat.

Folyamatosan ragassza a Madoc Z-
-blokkokat úgy, hogy kölcsönösen ta-
karják egymást.

Minden darabot kopogtasson meg a 
gumikalapáccsal, hogy ezzel kinyomja 
a fölösleges habarcsot.

Így ragassza folyamatosan az összes 
sort, a mi esetünkben 5 sort.

Minden sort ellenőrizzen vízmérték-
kel.

Végezetül ragassza rá a fedőlapokat. 
A virágtartó belső oldalán az egyes 
elemek között az összes hézagot tölt-
se ki ragasztóhabarccsal. Ezzel a mód-
szerrel érhetünk el a virágtartó elemei 
között jobb kötést.

A virágtartóba helyezzen szivárogtató 
fóliát, bütykökkel a betonelemek felé. 
A fólia lerakását a burkoló fedőlap alsó 
éle alatt fejezze be. Ezután töltse meg 
földdel és ültessen bele virágokat.

17

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Kerti virágtartók
A kert összképét az érdekes részletek is formálják. Szép nagy virágtartókat saját maga is építhet a kertbe. Ehhez kész be-
ton blokkokra lesz szüksége, amelyeket építőipari ragasztóval kell összeragasztani. Ez a blokkok egyszerű összeállításának 
köszönhetően egyáltalán nem bonyolult.

Két 106 x 58,5 x 74 cm méretű virágtartóhoz 

szükséges anyag:

• Ágyazó kavics
• Folyami kavics
• Cement, homok, víz
• Ragasztóhabarcs (F-DBK)
• Madoc Z-block beton blokkok - 60 db
• Madoc fedőlapok - 12 db

Eszközök:

• Ásó
• Talicska, lapát
• Vízmérték
• Vödör
• Kőműves lapát
• Gumikalapács 

Nehézségi fok: �����
Időtartam: 5 nap

Munkaerő:  
Évszak: tavasz, nyár ősz

16 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Felhasznált Semmelrock termékek:

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm
Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm



További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Munkamenet:

Távolítsa el az eredeti téglafalat, mi-
vel az a nedvesség hatására elkezdett 
szétmállani.

Ássa ki az ágyás előtti köves aljzatot. Ezzel egy kb. 20 cm mély, 30 cm szé-
les árok jön létre.

Készítsen kb. 20 cm vastag és kb. 
30 cm széles szilárd, tömörített kavics 
aljzatot. Az aljzattal együtt fektesse le 
a szigetelést – a felületszivárgó fóliát.

Az aljzatra rakja le az első sor Moun-
tain Block elemet, lerakás előtt távo-
lítsa el a blokk alsó részén lévő kiálló 
részt (csak az első sornál).

Az elemeket gumikalapáccsal hozza 
egy síkba.

19

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Eredeti állapot Rekonstrukció utáni állapot

Beton támfalak
A Mountain Blocknak köszönhetően Ön tiszta vonalvezetésű, hatásos virágágyásos teraszrendszert alakíthat ki a kertjében. 
Lejtős terepen is kialakíthat érdekes vízszintes felületeket alacsony támfalak segítségével.

Anyag:

• Mountain Block beton zsalukövek
• Mountain Block fedőlapok
• Felületszivárgó fólia
• Ragasztóhabarcs (F-DBK)
• Fugázó habarcs (PFN)
• Homok, papír ragasztószalag

Eszközök:

• olló
• gumikalapács
• vízmérték
• vödör
• kőműves lapát
• fugázó zacskó, rongy

Nehézségi fok: �����
Időigény: a munka terjedelmétől függően

Munkaerő:  
Évszak:  tavasz, nyár, ősz

18 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Felhasznált Semmelrock termékek:

Mountain Block

sarokelem
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú egész blokk
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

vágott blokk
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú fedőlap
méret: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

Az ágyazatot folyamatosan ellenőrizze 
vízmértékkel.

A falazat kialakítása után egyengesse 
vissza a kavicsot. A zsaluköveket úgy 
rakja le, hogy színben és formában 
váltakozzanak.

A vödörben a használati útmutató 
szerint keverje be a közepesen sűrű 
ragasztóhabarcsot.

7. 8. 9.



21További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.20 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Munkamenet:

A ragasztóhabarcsot hordja fel a be-
ton lapokra.

Ezután helyezze el a Mountain Block 
fedőlapokat.

A ragasztóhabarcs megkeményedése 
után, fugázás előtt, használjon ra-
gasztószalagot, nehogy a fuga kipo-
tyogjon a hézagból.

Egy kisebb vödörben készítse el a fu-
gázó habarcsot a gyártó utasításai 
szerint.

Töltse meg habarccsal a fugázásra 
használt zacskót. A zacskó másik vé-
gét rögzítse egy kapoccsal, nehogy a 
habarcs azonnal kifolyjon.

A fugákba fokozatosan nyomja bele a 
fugázó habarcsot.

Amíg a fugázó habarcs még nedves, 
törölje át a fugákat nedves ronggyal 
és még jobban nyomkodja bele a ha-
barcsot a hézagokba.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16.

ÖTLETEK ÉS JAVASLATOK:
Alapozás: A Mountain Block zsalukövekből akár egy méter magas fal is rakható. Ebben az esetben azonban beton 
alapozást kell készítenie.
Ragasztás: 60 cm magasságig nem szükséges az egyes blokkokat összeragasztani. 60 cm fölött kültéri használat 
esetében minden sort építőipari ragasztóval kell összeragasztani. A hézagokat nem szükséges kifugázni, a fedőla-
pokon azonban ajánlott a fugázás.



Munkamenet:

Készítsen kb. 30 cm mély és 40 cm 
széles szilárd, tömörített kavics aljza-
tot. Az első sor Mountain Block elemet 
kb. 10 cm vastag nedvesített betonré-
tegbe fektesse.

Gumikalapáccsal egyenlítse ki az ele-
mek szintjét.

Vízmértékkel ellenőrizze a vízszintet.

A vödörben készítsen közepesen sűrű 
ragasztóhabarcsot az utasítás szerint.

23

1. 2. 3.

4.  

További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

ÖTLETEK ÉS JAVASLATOK:
A kör alakú fal kialakításánál egy sor sugara mini-
mum 77 cm. Ha több sorból építi a falat, figyelem-
be kell vennie, hogy minden sornál automatikusan 
15 mm-es beugrás keletkezik. Így mérsékelt dőlésű 
ellenlejtést hozhat létre, amivel stabilizálja a falat. 
60 cm magasságig nem szükséges az egyes blok-
kokat összeragasztani. 60 cm fölött kültéri haszná-
lat esetén minden sort építőipari ragasztóval össze 
kell ragasztani. A fal maximális magassága 1,10 m. 
A hézagokat nem szükséges külön fugázni, a fe-
dőlapokon azonban ajánlott a fugázás.

Eredeti állapot Rekonstrukció utáni állapot

A második sort ragassza a ragasztóha-
barccsal a már lefektetett Mountain 
Block sorra. Így haladjon 5 sor magas-
ságig. Minden sornál ellenőrizze az 
elemek szintjét vízmértékkel.

5.

A tűzrakó és a fal közötti rést szórja be 
kaviccsal. A tetejére ragasszon fedőla-
pokat.

6.

A fugázó zacskót töltse meg habarc-
csal. A zacskó másik végét rög-
zítse egy kapoccsal, nehogy a habarcs 
azonnal kifolyjon.

7.

A fal keresztmet-
szete

Tűzrakó helyek
Építsen új tűzrakó helyet, vagy újítsa fel a meglévőt Mountain Block zsalukövekkel, melyekkel egyszerűen alakíthat ki 
egyenes, hullámos és íves falakat. A Mountain Block zsalukövek úgy néznek ki, mint a természetes kő, ezáltal egyediséget 
kölcsönöznek az Ön kertjének.

200 cm ø-jű tűzrakó anyagigénye:

• Mountain Block beton zsalukő (öt sorban) - 85 db
• Mountain Block fedőlapok - 15 db
• Ragasztóhabarcs (F-DBK)
• Fugázó habarcs (PFN)
• Papír ragasztószalag

Eszközök:

• Gumikalapács
• Vízmérték
• Vödör
• Kőműves lapát
• Fugázó zacskó
• Rongy

Nehézségi fok: �����
Időigény: 2 nap

Munkaerő:  
Évszak: tavasz, nyár, ősz

22 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Felhasznált Semmelrock termékek:

Mountain Block

sarokelem
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú egész blokk
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

vágott blokk
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú fedőlap
méret: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm



További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál. 25

Munkamenet:

Ássa ki a sávalapot min. 30 cm széles-
ségben, az oszlopoknál min 40x40 cm 
méretben, fagyhatár mélységig (min. 
80 cm). Az alapszerkezet föld felet-
ti részét alapozó zsalukővel fejezze 
be. Az oszlopok alatt 30 x 30 cm-es 
alapozó zsalukövet, a fal alatt 20 cm 
széles alapozó zsalukövet használ-
jon. Az oszlopoknál min. 2 x 12 mm 
ø-jű betonacél merevítőt helyezzen el. 
Az alapozó zsalukövek kiöntéséhez 
C16/20 betont használjon. A beton 
kötése után alkalmazzon folyékony 
vízszigetelést a gyártó utasításai sze-
rint.

A zsalukövek első sorát fektesse 
vastag habarcs ágyazatba. A fala-
záshoz M5 szilárdságú, falazásra és 
fugázásra egyaránt alkalmas habar-
csot használjon. Tartsa be a függőle-
ges és vízszintes hézagok előírt vas-
tagságát (7 - 10 mm). Ezzel a lépéssel 
kiküszöbölheti az esetleges egyene-
tlenségeket. Az egyes elemek beépíté-
sénél vízmértékkel ellenőrizze, hogy 
vízszintben vannak-e.

Az oszlopelem alsó részén betonkéreg 
lehet.

A betonkérget az oszlopelem beépíté-
se előtt üsse át.

Ilyen módon fektesse le a fal első so-
rát az oszlopzsalukkal együtt.

A többi sornál végezze el ugyanazt a 
folyamatot, mint a 2. sz. képnél. Egy 
nap alatt maximum 3 – 4 sort falaz-
zon fel, hogy a terhelés miatt ki ne 
nyomódjon a még meg nem kötött ha-
barcs a sorok közül.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Ilyen módon elkészült falazat máso-
dik sora is. Folyamatosan ellenőrizze 
vízmértékkel, hogy az egyes elemek 
szintben legyenek.

A falazóelemekkel együtt rakja le az 
oszlopelemeket is. Az oszlopelemek 
falazásának menete ugyanaz, mint 
a falazatnál.

7. 8.

ø

A hézagok kitöltéséhez C 16/20 ma-
ximum 12 mm szemcseméretű betont 
használjon. A beton állaga olyan le-
gyen, hogy a hézagoknál ne folyjon ki 
az elemek közül. Minden második sor 
után öntsön be betont.

9.

Travero fal

24 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

A Travero falnak köszönhetően az Ön kertje a nyugalom oázisa lehet a külső világ zavaró hatásai nélkül, ahol relaxálhat, és 
élvezheti a családjával és barátaival töltött időt. Ne féljen kísérletezni és alkosson újdonságot kertjének építésében a Travero 
kerítéselemekkel.

Anyag:

• Travero falazóelemek
• cement, folyami homok és víz a betonkeverékhez
• ágyazó kavics
• folyékony vízszigetelés
• falazó és egyben fugázó habarcs
• PFN fugázó habarcs, F-DBK ragasztóhabarcs

Eszközök:

• betonkeverő vagy talicska,
• vödör

Nehézségi fok: �����
Időigény: 22 nap

Munkaerő:   
Évszak: tavasz, nyár, ősz

Felhasznált Semmelrock termékek:

Bradstone Travero fal

falburkoló lap
méret: 50 x 23 x 5 cm

Bradstone Travero fal

oszlopburkoló lap 
méret: 35 x 35 x 5 cm

Bradstone Travero fal

alapelem
méret: 40 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero fal

burkolóelem
méret: 40 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero fal

feles elem
méret: 20 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero fal

oszlopelem
méret: 30 x 30 x 15 cm



27További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.26 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Munkamenet:

Végezetül helyezze a fedőlapokat az 
építési ragasztóra.

A fugázás leegyszerűsítése érdeké-
ben, a fugázó habarcsot a fedőlapok 
illesztési felületére hordja fel.

10. 11.

ÖTLETEK ÉS JAVASLATOK:
Az 1 méternél magasabb Travero oszlopok és falak tervezését bízza statikus mérnökre. A javasolt maximális magas-
ság teli falazatból 7 sor plusz a fedőlap. Az oszlop javasolt maximális magassága oszlopzsalukkal együtt 10 sor 
plusz a fedőlap. Az oszlopok maximális tengelytávolsága 2,80 méter. Nem javasoljuk, hogy az oszlopokra súlyos, 
fémszerkezetből készült kapukat rögzítsen. Megfelelő megoldást nyújthat, ha a kétszárnyas kapu számára önálló 
acél oszlopot alakít ki a Travero elemekből készült oszlop mellett. Nem javasoljuk, hogy az acélmerevítések miatt 
az alapszerkezetbe fúrjon. A betonacélt betonozás előtt kell lefektetni.

A fedőlapok lerakásánál vízmértékkel 
ellenőrizze a szintezést.

12.



További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál. 29

Munkamenet:

Ássa ki a gödröt az alapszerkezetnek 
a fagyhatárt elérő mélységig (min. 
80 cm). A gödör alján alakítson ki fa-
gyálló aljzatot kb. 20 cm vastagság-
ban folyami kavicsból. Ezt követően 
betonozza ki az alapokat. Az alapozó 
zsalukövek segítségével alakítsa ki a 
leendő lépcső formáját.

A beton kötése után hordja fel a folyé-
kony vízszigetelő bevonatot a gyártó 
utasításai szerint.

Szárazon rakja ki a lépcső egyes ele-
meit, hogy megállapíthassa a szüksé-
ges bevágások helyét.

A zsalukövek első sorát vastag ha-
barcs ágyazatba rakja. Falazásra és 
fugázásra egyaránt alkalmas habar-
csot használjon. Tartsa be a függőle-
ges és vízszintes hézagok szükséges 
vastagságát (5 - 10 mm). Ezzel a lé-
péssel kiküszöbölheti az esetleges 
egyenetlenségeket. Az egyes elemek 
beépítésénél vízmértékkel ellenőrizze 
a megfelelő szintezést.

Ezzel a módszerrel folytassa a többi 
lépcsőfok építését, közben kb. 10 – 20 
mm fedéssel számoljon.

A ragasztóhabarcs megkeményedése 
után (kb. 24 óra) kezdje el a fugázást. 
A fugázó habarcsot (trasszcement fu-
gázó habarcsot javasolunk) fugázó 
pisztoly vagy fugázó zacskó segítsé-
gével nyomja be a hézagokba.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Ha a hézagok mélyek (akár 15 cm), a 
fugázó habarcsot fugázó kanállal kell 
benyomni a hézagokba.

Ezt követően töltse tovább a hézago-
kat a fugázó habarccsal, majd simítsa 
el.

7. 8.

ÖTLETEK ÉS JAVASLATOK:
Travero lépcső elemeket nem lehet meglévő beton lépcsőfokokra építeni, mivel ebben az esetben nem lehetne be-
tartani a szükséges végső szintmagasságot. A meglévő, előre betonozott lépcsőkre Travero lapokat alkalmazzon, 
ragassza fel és fugázza ki őket!

Travero lépcső

28 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

A Travero termékcsoport a kialakításban alkalmazható exkluzív ötletek révén minden bizonnyal meggyőzi azokat a ház és 
kerttulajdonosokat, akik értékelik az egyedi életstílust. Újítsa fel lépcsőjét, hogy az meleg színeivel harmóniát és békét su-
gározva minden egyes alkalommal megörvendeztesse Önt, mikor belép a házba.

Anyag:

• Travero lépcsők és lapok 
• alapozó zsalukövek
• ágyazó kavics
• cement, folyami homok és víz a beton bekeveréséhez
• PFN fugázó habarcs
• falazó és egyben fugázó habarcs
• folyékony vízszigetelés

Eszközök:

• betonkeverő, vagy talicska a beton bekeveréséhez
• műanyag fugázó zacskó
• kőműves kanál
• kőműves lapát
• vízmérték
• gumikalapács
• vödör
• ásó
• rongy vagy szivacs

Nehézségi fok: �����
Időigény: a munka terjedelmétől 
 és nehézségi fokától függ

Munkaerő:   
Évszak: tavasz, nyár, ősz

Felhasznált Semmelrock termékek:

Bradstone Travero lépcső

méret: 40 x 35 x 15 cm
Bradstone Travero lépcső

sarokelem
méret: 35 x 35 x 15 cm

Minta Travero lépcső keresztmetsze-
te.
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3. virágtartó

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

Méret:  153,5 x 153,5 x 60 cm (H x Sz x M)
Formák: Madoc Z-blokk 38 db
 Madoc kitöltő blokk 2 db
 Madoc fedőlap 19 db
Szín: sárgásszürke melírozott

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Madoc kitöltő blokk

méret: 11 x 10 x 7 cm

Az összeállítást 14 db 
Madoc Z-blokk és 2 db 
Madoc kitöltő blokk al-
kotja.

5. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 12 db 
Madoc Z-blokk és 3 db 
Madoc fedőlap alkotja 
(amelyből 1 db vágással 
van illesztve).

Az összeállítást 8 db 
Madoc Z-blokk és 6 db 
Madoc fedőlap alkotja 
(amelyből 2 db vágással 
van illesztve).

Az összeállítást 4 db 
Madoc Z-blokk és 6 db 
Madoc fedőlap alkotja 
(amelyből 2 db vágással 
van illesztve).

Az összeállítást 4 db 
Madoc fedőlap alkotja.

4. virágtartó

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

Méret:  153,5 x 153,5 x 32 cm (H x Sz x M)
Formák: Madoc Z-blokk 24 db
 Madoc fedőlap 12 db
Szín: sárgásszürke melírozott

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

3. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 12 db 
Madoc Z–blokk alkotja.

Az összeállítást 12 db 
Madoc Z–blokk alkotja.

Az összeállítást 12 db 
Madoc fedőlap alkotja.

illusztráció illusztráció

32 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

1. virágtartó

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

Méret:  106 x 58 x 32 cm (H x Sz x M)
Formák:  Madoc Z-blokk 12 db
 Madoc fedőlap 6 db
Szín: sárgásszürke, melírozott

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

3. sor

2. virágtartó

Méret:  106 x 117 x 46 cm (H x Sz x M)
Formák:  Madoc Z-blokk 19 db
 Madoc kitöltő blokk 2 db
 Madoc fedőlap 11 db
Szín: sárgásszürke, melírozott 

Összeállítás:

Az összeállítást 6 db Madoc 
Z- blokk alkotja.

Az összeállítást 6 db Madoc 
Z- blokk alkotja.

Az összeállítást 6 db Madoc 
fedőlap alkotja.

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 9 db Madoc 
Z-blokk és 2 db Madoc kitöltő 
blokk alkotja.

Az összeállítást 6 db Madoc 
Z-blokk és 4 db Madoc fe-
dőlap alkotja (amelyből 1 db 
vágással van illesztve).

Az összeállítást 4 db Madoc 
Z-blokk és 3 db Madoc fe-
dőlap alkotja (amelyből 1 db 
vágással van illesztve).

Az összeállítást 4 db Madoc 
fedőlap alkotja.

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Madoc kitöltő blokk

méret: 11 x 10 x 7 cm

illusztráció illusztráció

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.



TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

A kerti tó vízzel való feltöltése esetén vízszigetelést 
kell alkalmazni, a technológia tekintetében kövesse 
a gyártó utasításait.

További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál. 35

7. virágtartó

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 10 db Mill-
dale Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 10 db Mill-
dale Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 4 db Mill-
dale Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 7 db Mill-
dale fedőlap (amelyből 
1 db vágással illesztett) és 
1 db 60 x 60-as Milldale lap 
alkotja.

Milldale Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Milldale fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Méret:  153,5 x 106 x 46 cm (H x Sz x M)
Formák: Milldale Z-blokk 24 db
 Milldale fedőlap 7 db
 Milldale oszlop fedőlap 1 db
Szín: szürke melírozott

Milldale oszlop fedőlap

méret: 60 x 60 x 4 cm

Kerti tó

Felhasznált Semmelrock termékek:

Madoc Z-blok

méret: 58,5 x 10 x 14 cm
Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Méret:  153,5 x 153,5 x 88 cm (H x Sz x M)
Formák: Madoc Z-blokk 48 db
 Madoc fedőlap 10 db
 Old Town lap  60/60 1 db 
 Old Town lap  30/30 1 db
Szín: sárgásszürke melírozott

OldTown lap

méret: 60 x 60 x 3,8 - 4,4 cm

illusztráció illusztráció

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Madoc elemek segítségével 
is összeállíthatja és homokozó, vagy kerti tó is kiala-
kítható belőle. 

A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 12 db Ma-
doc Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 12 db Ma-
doc Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 1 db 60 x 60 
cm-es Old Town lap alkotja.

5. sor

6. sor

7. sor

Az összeállítást 4 db Madoc 
Z-blokk (amelyből 2 db vá-
gással van illesztve) és egy 
30 x 30 cm-es Old Town lap 
alkotja.

Az összeállítást 12 db Ma-
doc Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 10 db Ma-
doc fedőlap (amelyből 2 db 
vágással van illesztve) és 4 
db Madoc Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 4 db Madoc 
Z-blokk alkotja.

OldTown lap

méret: 30 x 30 x 3,8 - 4,4 cm

34 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

6. virágtartó

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

Méret:  153,5 x 106 x 46 cm (H x Sz x M)
Formák: Madoc Z-blokk 26 db 
 Madoc fedőlap 13 db
Szín: sárgásszürke melírozott

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

4. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 10 db Ma-
doc Z–blokk alkotja.

Az összeállítást 8 db Madoc 
Z–blokk alkotja.

Az összeállítást 8 db Ma-
doc Z–blokk alkotja. A belső 
sarkot beton zsalukövekkel 
alá kell támasztani 28 cm 
magasságban (pl. Castello 
kerítés rendszer feles ele-
mek 20 x 20 x 14 cm - 2 db 
14 cm magasságban).

Az összeállítást 13 db Ma-
doc fedőlap alkotja (ame-
lyből 2 db vágással van 
illesztve).

5. virágtartó

Méret:  153,5 x 106 x 46 cm (H x Sz x M)
Formák:  Madoc Z-blokk 30 db
 Madoc fedőlap 10 db
Szín: sárgásszürke melírozott

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 10 db Ma-
doc Z–blokk alkotja.

Az összeállítást 10 db Ma-
doc Z–blokk alkotja.

Az összeállítást 10 db Ma-
doc Z–blokk alkotja.

Az összeállítást 10 db Ma-
doc fedőlap alkotja.

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc fedőlap

méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm

illusztráció illusztráció

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.
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2. pad

Méret: 40 x 200 x 65 cm (H x Sz x M)
Formák: Travero fal, alapelem 14 db
 Travero fedőlap falazathoz 2 db
Szín: bézs melírozott

Megj.: a fa elemeket a szállítmány nem tartalmazza.

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

Travero fedőlap falazathoz

méret: 50 x 23 x 5 cm

4. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 2 x 2 db Tra-
vero alapelem alkotja.

Az összeállítást 2 x 2 db Tra-
vero alapelem alkotja.

Az összeállítást 2 x 2 db Tra-
vero alapelem alkotja.

Az összeállítást 2 x 1 db Tra-
vero alapelem alkotja.

Travero fal, alapelem

méret: 40 x 20 x 15 cm

1. pad

Méret:  106 x 58,5 x 46 cm (H x Sz x M)
Formák: Madoc Z-blokk 18 db
 Old Town lap  60/60 2 db
Szín: sárgásszürke melírozott 
 homokkő

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

Old Town lap

méret: 60 x 60 x 3,8 - 4,4 cm

4. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 6 db Madoc 
Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 6 db Madoc 
Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 6 db Madoc 
Z-blokk alkotja.

Az összeállítást 2 db 60x60 
-es Old Town lap alkotja.

Madoc Z-blokk

méret: 58,5 x 10 x 14 cm

illusztráció illusztráció

5. sor

Az összeállítást 2 x 1 db 
Travero falazatburkoló lap 
alkotja.

TIPP:
Ezt az elemet Bradstone Milldale elemek segítségével 
is összeállíthatja.

36 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Tűzrakó

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

Méret:  ø 390 cm
Formák: Old Town „B“ kör ø 390 cm 1 db
 Mountain Block ék alakú egész blokk 28 db
 Mountain Block ék alakú fedőlap 27 db
Szín: sárgásszürke melírozott 
 homokkő

3. sor

Összeállítás:

Az összeállítást Old Town 
„B“ kör alkotja.

Az összeállítást 28 db 
Mountain Block, ék alakú 
egész blokk alkotja. 

Az összeállítást 27 db 
Mountain Block, ék alakú 
fedőlap alkotja.

Mountain Block

ék alakú egész blokk 
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú fedőlap 
méret: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

Kút

Méret:  ø kb. 205 cm, magasság 44 cm
Formák: Mountain Block ék alakú egész blokk 84 db
 Mountain Block ék alakú fedőlap  20 db
Szín: sárgásszürke melírozott

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

Mountain Block

ék alakú egész blokk 
méret: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú fedőlap 
méret: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

Az összeállítást 21 db Mountain 
Block ék alakú egész blokk al-
kotja.

5. sor

Összeállítás:

Az összeállítást 21 db Mountain 
Block ék alakú egész blokk al-
kotja (amelyből 1 db vágással van 
illesztve a kör átmérőjének csök-
kentése érdekében).

Az összeállítást 21 db Mountain 
Block ék alakú egész blokk al-
kotja (amelyből 1 db vágással van 
illesztve a kör átmérőjének csök-
kentése érdekében).

Az összeállítást 21 db Mountain 
Block ék alakú egész blokk al-
kotja (amelyből 1 db vágással van 
illesztve a kör átmérőjének csök-
kentése érdekében).

Az összeállítást 20 db Mountain 
Block fedőlap alkotja.

illusztráció illusztráció

Old Town „B“kör 

ø 390 cm

TIPP:
Ezt az elemet fák körüli dekorációként is felhasz-
nálhatja.

TIPP:
 A virágtartó földdel való feltöltése előtt először töltse 
azt ki felületszivárgó fóliával úgy, hogy a bütykök a 
beton zsalukövek felé nézzenek.

TIPP:
Javasoljuk, hogy a padhoz min. 3 cm vastag keményfa 
deszkákat használjon. A fa deszkákat megfelelő vé-
delemmel kell ellátni az időjárás viszontagságaival 
szemben.



38 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Vízcsap

Felhasznált Semmelrock termékek:

1. sor

2. sor

Méret:  35 x 35 x 85 cm (H x Sz x M)
Formák: Travero fal, oszlopelem 5 db
 Travero oszlopburkoló lap 2 db
Szín: bézs melírozott

3. sor

Összeállítás:

Travero fal, oszlopelem

méret: 30 x 30 x 15 cm

Travero oszlopburkoló lap 

méret: 35 x 35 x 5 cm

Állvány

Felhasznált Semmelrock termékek:

Méret:  35 x 35 x 70 cm (H x Sz x M)
Formák: Travero fal, oszlopelem 4 db
 Travero oszlop fedőlap 2 db
Szín: bézs melírozott

Összeállítás:

Travero fal, oszlopelem

méret: 30 x 30 x 15 cm

Travero oszlopburkoló lap 

méret: 35 x 35 x 5 cm

illusztráció

4. sor

5. sor

6. sor

7. sor

Az összeállítást 1 db Travero 
oszlopburkoló lap alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Tra-
vero fal, nyílással ellátott 
oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
oszlopburkoló lap alkotja.

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor

5. sor

6. sor

Az összeállítást 1 db Travero 
oszlopburkoló lap alkotja

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
fal, oszlopelem alkotja.

Az összeállítást 1 db Travero 
oszlopburkoló lap alkotja.

TIPP:
Javasoljuk, hogy a vízvezeték-szerelést bízza szakem-
berre. A zsalukövek előre fúrt nyílása 1/2´´ átmérőjű 
vízvezeték csőhöz van méretezve. 

39További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

illusztráció
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Inspiráló
ötletek



43További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Attraktív területek 
a medence körül
Már meglévő területet alakít át, 
és ezért színben vagy térben bizo-
nyos korlátozásokkal kell számol-
nia? Vagy abban az előnyös hely-
zetben van, hogy az alkotás ka-
landos időszakának elején áll, és 
teljesen szabadon választhat?

42 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.



45További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Dekoratív kerti 
elemek

44 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Úgy érzi, valami hiányzik a 
kertjéből? A harmonikus atmosz-
férát a legkülönbözőbb kerti ele-
mekkel teremheti meg, mint pél-
dául a padok, állványok, virágtar-
tók, tűzrakók, kutak stb. 



47További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Leheljen életet 
a kertbe lépcsők 
kialakításával

46 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

A lépcső új dinamikát visz az Ön 
kertjébe. Kösse össze az egyes 
szinteket különböző átjárókkal és 
lelje örömét az újdonságban.



49További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Csinosítsa a ház 
körüli területeket

48 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Kertjének jellegét elsősorban a 
szépen rendben tartott felületek 
határozzák meg, amelyeket külön-
böző kis falakkal, virágtartókkal 
és a kertépítés egyéb elemeivel 
egészíthet ki.



51További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Vízfelületek 
a kertben

50 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

A kis vízfelületek egyre gyakrab-
ban válnak a családi otthonok 
szerves részévé. Az egyes elemek 
helyes megválasztásával a béke és 
pihenés oázisát teremtheti meg.



53További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Kerti utak

52 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Tegye látványossá a pázsitot ka-
nyargós utakkal, melyekkel a páz-
sit nem kívánatos kitaposását is 
megakadályozhatja. Válasszon 
például lépőköveket, vagy deszka-
lapokat az egyszerű és elegáns 
gyalogutak kialakításához.



55További alkalmazási lehetőségeket, valamint lerakási mintákat a www.semmelrock.hu  címen talál.

Megemelt 
ágyások

54 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

A megemelt ágyások nem csupán 
dekoratív elemekként szolgálnak 
az Ön kertjében, hanem praktikus 
funkciót is betöltenek. Kényelme-
sen állva, nagyobb megerőltetés 
nélkül gondozhatja benne ked-
venc virágait, bokrait, vagy gyógy-
növényeit.
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Bradstone termékek 
áttekintése

56
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Travero lap

60 x 40 x 3,3 - 3,7 cm

Jellemzés:

• az elemek összhangjának köszönhetően alakzatok 
 széles skálája alakítható ki
• strukturált felület
• fagy- és sóálló
• gépjárművel nem szabad ráhajtani

Alkalmazás:

• lépcsők
• telek elhatárolása
• lépcsők oldalsó szegélyezése
• kerti utak és ház körüli gyalogutak 
• teraszok
• nyári és télikertek
• a medence körül

Szín:

• bézs melírozott

Travero lap

40 x 40 x 3,3 - 3,7 cm
Travero lap

40 x 20 x 3,3 - 3,7 cm
Travero lap

20 x 20 x 3,3 - 3,7 cm

Travero medenceszegély,

alapelem
60 x 30 x 3,5 - 3,7 cm

Travero medenceszegély, 
sarokelem
45 x 45 x 3,5 - 3,7 cm

Travero falburkoló lap

50 x 23 x 5 cm

Travero fal,

alapelem
40 x 20 x 15 cm

Travero fal,

burkolóelem
40 x 20 x 15 cm

Travero fal,

feles elem
20 x 20 x 15 cm

Travero fal,

oszlopelem
30 x 30 x 15 cm

Travero lépcső

40 x 35 x 15 cm
Travero sarok lépcső

35 x 35 x 15 cm

Travero 

oszlopburkoló lap

35 x 35 x 5 cm

58 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Old Town lépőkő lap

56 x 42 x 3,7 cm

Jellemzés:

• az elemek összhangjának köszönhetően 
 alakzatok széles skálája alakítható ki
• strukturált felület
• fagy- és sóálló
• gépjárművel nem szabad ráhajtani

Alkalmazás:

• teraszok, téli- és nyári kertek
• gyalogutak
• belső udvarok
• ház körüli utak
• a medence körül

Szín:

• homokkő
• elefántszürke
• szürkészöld

Old Town lapok

Vastagság: 3,8 - 4,4 cm
6 méret: alapcsomag =
3 db 60 x 60 cm,
3 db 60 x 45 cm,
9 db 60 x 30 cm,
2 db 45 x 45 cm,
12 db 45 x 30 cm,
6 db 30 x 30 cm,
1 alapcsomag = 6,07 m2

Eladás kizárólag egy szín különböző 
méreteit tartalmazó alapcsomagokban.

Old Town körök

 „A“ kör - kis kör: ø 270 cm
„B“ kör - nagy kör: ø 390 cm
Kiegészítők: sarokelem

Old Town négyzetes lapok

Alap négyzet: 7,29 m2

270 x 270 cm
Kiegészítő négyzet: 7,92 m2

390 x 390 cm

Old Town medenceszegély

alapelem
45 x 30 x 3,8 - 4,4  cm

Old Town medenceszegély

sarokelem
45 x 45 x 3,8 - 4,4  cm

Old Town lépcső

45 x 35 x 10 cm

Old Town szegélykő

51 x 16 x 12,5 cm
Old Town sarok

16 x 16 x 12,5 cm

Travero Grande

21 x 81 x 4,8 - 5,2 cm
Travero Grande

31 x 81 x 4,8 - 5,2 cm
Travero Grande

41 x 81 x 4,8 - 5,2 cm
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Jellemzés:

• UV-sugárzás álló
• fagy- és sóálló,
• az elemek összhangjának köszönhetően minták széles 
 skálája alakítható ki
• kombinálható egyéb BRADSTONE termékekkel
• személygépjárművel nem szabad ráhajtani

Alkalmazás:

• teraszok
• télikertek
• a medence körül
• kerti járdák és a ház körüli gyalogutak
• belső udvarok
• járdák stb.

Szín:

• fenyő

Deszkalap - egyenes minta
45 x 45 x 4 cm

Jellemzés:

• strukturált felület, hálós megjelenés 
• fagy- és sóálló
• gépjárművel ne hajtson rá

Alkalmazás:

• teraszok, téli- és nyári kertek
• járdák
• belső udvarok
• kerti utak és ház körüli gyalogutak
• a medence körül

Szín:

• bézs melírozott
• kékesfekete

Woven lap

45,5 x 25,3 x 4 cm
Woven kis elem

10 x 10 x 4 cm
Woven lerakási minta

60 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Milldale lapok

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm
3 méret: alapcsomag =
4 db 60 x 60 cm,
22 db 60 x 30 cm,
10 db 30 x 30 cm,
1 alapcsomag = 6,30 m2

Eladás kizárólag különböző mérete-
ket tartalmazó alapcsomagokban.

Milldale Z-blokk

58,5 x 10 x 14 cm

Jellemzés:

• Az elemek összhangjának köszönhetően alakzatok 
 széles skálája alakítható ki
• strukturált felület
• fagy- és sóálló
• gépjárművel ne hajtson rá

Alkalmazás:

• lépcsők
• lépcsők oldalsó szegélye
• kerti utak és ház körüli gyalogutak
• teraszok
• nyári és télikertek
• a medence körül

Szín:

• szürke melírozott

Milldale dekorlap

60 x 15 x 4 cm

Milldale fedőlap

47,5 x 12,5 x 4 cm

Milldale kitöltő blokk

11 x 10 x 7 cm

Milldale oszlopburkoló lap 

60 x 60 x 4 cm

Blue Lias lapok

Vastagság: 3,3 - 3,7 cm
5 méret:
Alapcsomag =
3 db 80 x 60 cm,
4 db 80 x 40 cm,
3 db 60 x 60 cm,
9 db 60 x 40 cm,
4 db 40 x 40 cm,
1 alapcsomag = 6,60 m2

Eladás kizárólag különböző mérete-
ket tartalmazó alapcsomagokban.

Blue Lias lap hornyokkal

80 x 20 x 3,5 cm

Blue Lias burkolat, 
T- elem
58 x 18 x 2 cm

Blue Lias burkolat,

teljes elem
29 x 9 x 2 cm

Blue Lias burkolat,

feles elem
14,5 x 8,9 x 2 cm

Blue Lias járdaszegély

45 x 15 x 15 cm

Jellemzés:

• az elemek összhangjának köszönhetően alakzatok 
 széles skálája alakítható ki
• strukturált felület
• fagy- és sóálló
• gépjárművel nem szabad ráhajtani

Alkalmazás:

• teraszok, téli- és nyári kertek
• gyalogutak
• belső udvarok

Szín:

• szürkéskék
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Jellemzés:

• természetes kő hatású megjelenés
• természetes struktúrájú porózus felület szabálytalanul 
 hasított élekkel
• az elemek összhangjának köszönhetően formák széles 
 skálája alakítható ki
• fagy- és sóálló
• személygépjárművel nem szabad ráhajtani

Alkalmazás:

• teraszok
• lábazatok
• teraszok oldalfalai
• megemelt virágágyások
• alacsony támfalak
• virágtartók, stb.

Farby:

• sárgásszürke melírozott

Madoc Z-blokk

58,5 x 10 x 14 cm
Madoc dekorációs lap 

60 x 15 x 4 cm
Madoc fedőlap

47,5 x 12,5 x 4 cm
Madoc kitöltő blokk

11 x 10 x 7 cm

62 A gyártó fenntartja a műszaki változtatások és az esetleges színeltérések jogát. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A katalógusban szereplő termékek színeltéréseit a nyomdatechnológia feltételei befolyásolják, így ezek nem szolgáltatnak alapot a reklamációra.

Talpfa lap

60 x 25 x 4 cm

Jellemzés:

• természetes struktúrájú porózus felület szabálytalanul 
 hasított élekkel
• UV-sugárzás álló
• fagy- és sóálló,
• kombinálható egyéb BRADSTONE termékekkel
• személygépjárművel nem szabad ráhajtani

Alkalmazás:

• teraszok
• télikertek
• a medence körül
• kerti járdák és ház körüli gyalogutak
• belső udvarok
• járdák, stb.

Szín:

• antik barna

Jellemzés:

• szárazan köthetők (max. 60 cm magasságig)
• fogazott blokkok a biztonságos kötés érdekében
• természetes struktúrájú felület szabálytalanul 
 hasított élekkel
• a formaalkotás széles skálája az elemek 
 összhangjának köszönhetően
• fagy- és sóálló

Alkalmazás:

• teraszok
• lábazatok
• teraszok oldalfalai
• megemelt virágágyások
• alacsony támfalak

Szín:

• sárgásszürke melírozott

Mountain Block

sarokelem
29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

vágott blokk
29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú egész blokk 
29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

ék alakú fedőlap 
30 x 22,5 x 25 x 4 cm
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