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Editorial

Nápady pro Vaši krásnou zahradu

Pravděpodobně k nejkrásnějším projektům patří ztvárnění vlastního 
domova podle svých individuálních představ. Obzvlášť zahrada je 
prostorem, který Vás vyzývá k odpočinku. Je to Vaše soukromé útočiště, 
které slouží k odpočinku od každodenního shonu života a pro společenské 
akce s rodinou a přáteli. Vtiskněte svojí zahradě osobitou pečeť, abyste se 
v ní cítili dobře.

Bradstone Vám nabízí jedinečnou atmosféru ve Vaší zahradě. Bradstone
výrobky jsou repliky historických kamenných dlaždic a zdí v kombinaci 
se spolehlivými vlastnostmi betonových výrobků. Teplé a přírodní barvy, 
strukturovaný profil povrchu s jemnými vyvýšeninami a prohlubněmi, 
stejně jako nepravidelné hrany, dají dlažbě neobyčejný vzhled. Vzhledem 
k různým formátům a široké oblasti použití jsou možnosti ztvárnění prakticky 
neomezené.

Naše nová brožura „Bradstone nápady“ nabízí mnoho podnětů, příkladů, 
stejně jako praktické rady pro realizaci Vašeho projektu. Krásné ztvárnění
zahrady potřebuje vedle velké dávky kreativity i odborné znalosti pro 
správné plánování a pokládku. S našimi návody „krok za krokem“ a mnohými
užitečnými tipy se dají Vaše osobní představy snadno zrealizovat.
 

Nechte se inspirovat na následujících stránkách.
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SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. 
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Expedice výrobků:

duben - říjen Po - Pá: 7.00 - 17.00
listopad - březen Po - Pá: 7.00 - 15.30

Obchodní manažeři:

Praha, Praha západ 724 595 399
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Jižní Čechy, ZČ 724 022 208, 315 636 706
Severozápadní Čechy 602 856 768, 315 636 703
Severní Čechy 725 541 451, 315 636 701
Východní Čechy 724 022 208, 315 636 706
Vysočina, Morava 602 856 768, 315 636 703 

Kontakty

Výrobky Bradstone označujeme následujícími symboly

Semmelrock Concept 
Tyto produktové řady mají stejnou povrchovou úpravu, jsou barevně a opticky vzájemně sladěny. 
Díky tomu je dosaženo jednotného vzhledu. 

Povrchové zušlechtění
Povrch mnoha našich betonových dlažeb je zušlechťován, což znamená, že již hotové výrobky jsou dodatečně 
opracovávány. 

Kvalita
Výrobky Semmelrock jsou vyráběny a testovány dle evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, 
ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435 a jiné.

Kritéria CE 
Naše produkty odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338 (Betonové dlažební bloky), 
ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky), ČSN EN 1340 (Betonové obrubníky), ČSN EN 771-3 (Specifikace zdících 
prvků), ČSN EN 771-5 (Specifikace zdících prvků), ČSN EN 13198 (Betonové prefabrikáty).

Odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám 
Semmelrock garantuje odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám dle EN 1338, EN 1339, jakož i EN 1340 
u všech deklarovaných výrobků. Mohou být používány pouze ty rozmrazovací prostředky, které jsou určeny 
pro betonové výrobky (např. na bázi NaCl). Užití rozmrazovacích látek na bázi sulfátů by mohlo vést k poškození 
našich betonových materiálů.
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Původní stav Stav po rekonstrukci

Postup:

Z chodníku odstraníme cihly a písek, 
v kterém byly uložené.

Staré dlaždice vysekáme sekáčem 
a kladivem.

Se sbíječkou rozbijeme jednu betono-
vou zídku, abychom terasu zvětšili.

Část zídky můžeme ponechat na od-
kládání květináče nebo svícnu.

Do betonu řezací pilou nařežeme dráž-
ky hluboké cca 6 cm. Čím hustší, tím 
bude později sekání betonu snazší.

Sbíječkou vysekáme beton tak, aby-
chom se dostali pod úroveň prahu 
dveří.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Rekonstrukce terasy 
Pomocí programu Bradstone vnesete do svojí zahrady atmosféru středozemí. Díky nepravidelným hranám a přirozeně 
nerovnému povrchu dlaždic Old Town bude působit Vaše terasa velmi harmonicky. Dlaždice Old Town poskytují širokou škálu 
možností ztvárnění i v kombinaci s jinými prvky Bradstone, díky tomu Vaše zahrada dostane ucelený a jednotný styl.

Materiál:

• Asfaltový penetrační lak (na základovou část domu, 
 pokud je to třeba)
• Cement, písek a štěrkopísek na vyrovnávací práce
• Lepící malta
• Betonové dlaždice Bradstone Old Town
• Impregnace

Nářadí:

• Kladivo, sekáč, sbíječka, provázek, křída
• Řezací pila, vodováha, štětec, kbelík
• Zednická naběračka, nerezové hladítko
• Lopata, kolečko, gumová palice
• Ruční elektrické míchadlo (na stavební lepidlo)
• Zubové hladítko se středně velkým zubem
• Malířský váleček a miska (na impregnování)

Náročnost: �����
Čas: podle rozsahu prací a náročnosti

Lidé:   
Období: jaro, léto, podzim

6 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Použité výrobky Semmelrock:

Bradstone Old Town dlaždice

Tloušťka: 3,8 až 4,4 cm
6 formátů: základní balík =
3 ks 60 x 60 cm,
3 ks 60 x 45 cm,
9 ks 60 x 30 cm,
2 ks 45 x 45 cm,
12 ks 45 x 30 cm,
6 ks 30 x 30 cm,
1 základní balík = 6,07 m2

Bradstone Old Town 

kruhy

Kruh „A“ malý kruh:
ø 270 cm
Kruh „B“ velký kruh:
ø 390 cm
Bradstone Old Town 

rohový prvek

Vodováhou kontrolujeme sklon terasy, 
která se musí svažovat dolů směrem 
k zahradě, aby při dešti nezatékala 
voda ke zdi domu.

Penetračním nátěrem natřeme zákla-
dovou část domu, kterou bude později 
překrývat dlažba.

Na místě, kde jsme vysekali zídku, 
dobetonujeme schůdek, v případě, 
že chceme nechat jednu část terasy 
mírně vyvýšenou.

7. 8. 9.



Postup:
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Maltou naplníme sáček určený na spá-
rování. Sáček na druhém konci zajis-
tíme sponkou, aby nám malta hned 
nevytékala.

Do spár postupně vytlačujeme spáro-
vací maltu.

23. 24.

Impregnaci naneseme válečkem, štět-
cem nebo stříkáním. Dáváme pozor, 
abychom nenaimpregnovali i boční 
hrany dlaždic, kde bude později spá-
rovací malta.

22.

Po mírném zatuhnutí malty očistíme 
okraje dlaždic houbičkou nebo vlhkým 
hadříkem.

25.

Dále postupujeme v lepení deko-
račních dlaždic na stávající zídku. 
V případě potřeby dořežeme dlaždice 
na požadovaný rozměr.

Stejnou lepící maltou, kterou jsme le-
pili dlaždice, lepíme i Madoc dekorač-
ní desky.

26. 27.

8 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Postup:

Beton rozlijeme i na část, kde jsme 
vysekali starý beton, abychom terasu 
dotáhli do roviny.

Takto vypadá zarovnaná terasa.

10. 11.

Do lože nasypeme štěrk v tloušťce cca 
20 cm.

Betonovou plochu před nalepením 
dlaždic řádně vyčistíme a zameteme. 
Beton musí být vyzrálý.

Po vyzrání betonu můžeme lepit dlaž-
dice. Na lepení dlaždic použijeme le-
pící maltu.

13. 14. 15.

Pokud plánujeme terasu zvětšit, část, 
která nebyla vybetonovaná, musíme 
vyhloubit do hloubky 30 cm, abychom 
vytvořili prostor pro sypání drenážní-
ho betonu a drenážní malty.

12.

Maltu rozmícháme s vodou podle ná-
vodu výrobce pomocí elektrického 
ručního míchadla. Maltu mícháme 
mimo plochu, kterou chceme lepit.

Maltu naneseme na podklad nerezo-
vým hladítkem a následně roztáhneme 
zubovým hladítkem se středně velkým 
zubem (velikost zubu 10 – 12 mm).

Stejným způsobem naneseme lepící 
maltu i na spodní stranu dlaždice a za-
tlačíme ji na podkladovou vrstvu.

16. 17. 18.

Rovnost okraje chodníku kontrolujeme 
vodováhou. Stejně tak kontrolujeme 
i spáry mezi jednotlivými dlaždicemi, 
které by měly být 6 – 15 mm.

Čerstvě přilepené dlaždice ihned leh-
ce poklepeme gumovou palicí, aby-
chom dosáhli požadované rovinnosti. 
Jakékoli posuny jsou každou přibýva-
jící minutou těžší. Vydlážděná plocha 
bude pochozí po cca 24 hodinách.

Nalepené dlaždice po uschnutí může-
me ihned naimpregnovat přípravkem 
na to určeným. Impregnací zamezíme 
vnikání vody, mastnot a jiných nečis-
tot do dlaždic. Při případném zne-
čištění při spárování budou dlaždice 
po impregnaci lépe čistitelné.

19. 20. 21.

Každou desku vyrovnáme poklepáním 
gumovou palicí.

Stejným způsobem obložíme zídku 
i z vnitřní strany. Na horní stranu zídky 
nalepíme dlaždice.

Chodník vedle zídky dokončíme a kla-
deme novou řadu na terase, kterou 
začneme od vchodových dveří.

Takto pokračujeme v lepení směrem 
ke dveřím na terase i k okraji budou-
cího kruhu.

Při lepení kruhu nejprve položíme 
na sucho jeden segment, abychom si 
určili střed. Z vytyčeného středu po-
mocí provázku a křídy uděláme kruh.

Stejným způsobem, pomocí kolíku 
a barevného spreje, naznačíme i dru-
hou část kruhu, která přečnívala mimo 
betonovou část terasy. Podle vyznače-
ného kruhu vyhloubíme štěrkové lože 
s pískem, které tvoří podklad pod te-
rasu.

28. 29. 30.

31. 32. 33.



Postup:

Rovinnost podkladu kontrolujeme vo-
dováhou, kterou ho i jemně zhutňuje-
me. Důležité je dodržovat mírný spád 
směrem od domu, aby dešťová voda 
mohla volně odtékat.

Drenážní beton je sypký, tak na okraje 
kvůli požadovanému tvaru terasy bude 
stačit poskládat na sucho cihly.

Během vyzrávání drenážního betonu 
dolepíme zbývající část terasy. Lepí-
cí maltu rozneseme ve stejné vrstvě 
na podklad i na dlaždici.

11

37. 38. 39.
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Větší formáty kvůli větší váze ukládá-
me ve dvojici.

Když drenážní beton dobře proschne 
a betonová část je obložena deskami, 
pokračujeme v práci se zpracováním 
drenážní malty. Maltu si rozděláme stej-
ně jako beton podle návodu výrobce.

41. 42.

Maltu naneseme na podklad nerezo-
vým hladítkem a následně roztáhneme 
zubovým hladítkem se středně velkým 
zubem (velikost zubu 10 – 12 mm).

40.

Drenážní maltu naneseme nahrubo 
na podklad, stáhneme latí a zhutníme 
poklepáním. Nanášíme v tloušťce cca 
3 – 6 cm.

43.

Ještě na mokrou maltu nalijeme pa-
čok – řídký trassový cement rozdělaný 
s vodou. Trassový cement zlepšuje vo-
donepropustnost a snižuje riziko vzni-
ku výkvětů.

44.

Pačok tvoří pojivo, do kterého ukládá-
me dlaždice.

45.

10 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Postup:

Drenážní beton není řídká směs, jako 
jsme zvyklí při běžném betonu, ale je 
to vlhká sypká směs.

Beton postupně vysypeme na předem 
připravený podklad z drceného kame-
niva v tloušťce cca 12 cm, asi 5 cm pod 
okraj betonové terasy. Rovný okraj 
ohraničíme dřevěnou latí a oblouk 
cihlami.

35. 36.

V míchačce si připravíme drenážní 
beton podle návodu výrobce.

34.

Každou dlaždici vyrovnáme poklepá-
ním gumovou palicí.

Neustále kontrolujeme rovinu, zda 
jsme dodrželi mírný spád.

Dlaždice si dopředu naimpregnujeme 
podle obrázku č.22. V kbelíku si roz-
mícháme spárovací maltu podle návo-
du výrobce.

46. 47. 48.

Maltou naplníme sáček určený na spá-
rování. Sáček na druhém konci zajis-
tíme sponkou, aby nám malta hned 
nevytékala.

Do spár postupně vytlačujeme spáro-
vací maltu.

Po mírném zatuhnutí malty očistíme 
okraje dlaždic houbičkou nebo vlhkým 
hadříkem.

49. 50. 51.



Postup:

Do svahu vykopeme schody pod-
le rozměrů plánovaného schodiště. 
Na dno výkopu připravíme štěrkové 
lože tloušťky cca 10 – 15 cm.

Z dřevěných latí vyrobíme bednění 
ve velikosti schodu. Vložíme do něj 
podstupnici Madoc Z-blok a do bedně-
ní vylijeme beton. Dodržujeme přede-
psaný spád cca 2 %.

V případě požadavku na osvětlení 
schodů, položíme elektrický kabel 
osazený v ochranné trubce k požado-
vanému umístění světelného zdroje.

Při dalších stupních pokračujeme stej-
ným způsobem jako při obrázku č.2.

Po vytvrdnutí betonu poskládáme 
na zkoušku i boční dílce Mountain 
Block a rovinu překontrolujeme vodo-
váhou.

Postupně takto vyzdíme všechny scho-
dy a na sucho na ně poskládáme beto-
nové dlaždice OldTown.

V případě, že výška bočních dílů 
Mountain Block neodpovídá výšce 
schodu, musíme boční stěny opěrné 
zdi schodů dobetonovat do úrovně 
následující řady opěrné zdi.

Každé schody jsou jiné a potřebují jiné 
rozměry, které si musí stavitel vypočí-
tat přesně na míru svým podmínkám.

V kbelíku si podle návodu rozmícháme 
středně hustou lepící maltu.

Svah oddělíme od schodů nopovou fó-
lií výstupky směrem k betonovým tva-
rovkám. Boční dílce Mountain Block 
přilepíme na sebe lepící maltou.

Každý díl jemně poklepeme gumovou 
palicí, abychom ho dostali do roviny.

Rovinu vždy kontrolujeme vodováhou.

13

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.
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Zahradní schody
Mít zahradu ve svažitém terénu je výzva. Je možné na ní vybudovat terasy a spojit je zajímavě řešeným schodištěm a klikatými 
chodníčky. 

Materiál (8 schodů):

 • Betonové dlaždice Semmelrock Bradstone Old Town
• Zdící kameny a krycí desky Mountain Block
• Zdící kameny Madoc Z – block
• Lepící malta
• Spárovací malta
• Nopová fólie
• Papírová lepící páska
• Cement, štěrkopísek a voda

Nářadí:

• Míchačka nebo kolečko na výrobu betonu
• Plastový sáček na spárování
• Zednická naběračka
• Zednická lžíce
• Vodováha
• Gumová palice
• Ozubené hladítko
• Kbelík
• Rýč
• Hadřík

Náročnost: �����
Čas: podle rozsahu práce a náročnosti

Lidé:   
Období:  jaro, léto, podzim

12 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Použité výrobky Semmelrock:

Bradstone Old Town dlaždice

Madoc Z-blok

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Mountain Block

rohový kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

základní kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

štípatelný kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

krycí deska
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm
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Stejným způsobem naneseme lepící 
maltu i na spodní stranu dlaždice a za-
tlačíme ji do podkladové vrstvy.

Každou dlaždici jemně poklepeme gu-
movou palicí.

V kbelíku si rozmícháme spárovací 
maltu podle návodu výrobce. Maltou 
naplníme sáček určený na spárová-
ní. Sáček na druhém konci zajistíme 
sponkou, aby nám malta hned nevy-
tékala.

14. 15.

16.

14 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Postup:

Po ztvrdnutí lepidla, před spárováním, 
použijeme lepící pásku, aby nám spá-
rovací malta nevypadávala. Do spár 
postupně vytlačíme spárovací maltu.

17.

Po mírném zatuhnutí malty očistíme 
okraje dlažby houbičkou nebo vlhkým 
hadříkem.

18.

Maltu naneseme na podklad nerezo-
vým hladítkem a následně roztáhneme 
zubovým hladítkem se středně velkým 
zubem (velikost zubu 10 – 12 mm).

13.



Postup:

Vykopeme základové lože o rozměrech 
cca 110 x 60 cm, o hloubce cca 30 cm.

Do lože nasypeme štěrk v tloušťce cca 
20 cm.

V kolečku nebo v míchačce si rozdělá-
me betonovou směs.

Na štěrkovém loži vytvoříme beto-
novou vrstvu o rozměrech 106 x 58,5 
cm, v tloušťce cca 10 cm. Vodováhou 
zkontrolujeme rovinu a necháme vy-
tvrdnout.

V kbelíku si podle návodu rozmícháme 
středně hustou lepící maltu.

Maltu v tenké vrstvě naneseme na kraj 
betonového lože a přilepíme Madoc 
Z-bloky.

Postupně lepíme Madoc Z-bloky tak, 
aby se navzájem překrývaly.

Každý kus poklepeme gumovou pali-
cí, aby se vytlačil případný přebytek 
malty.

Postupně takto přilepíme všechny 
řady, v našem případě 5 řad.

Každou řadu kontrolujeme vodová-
hou.

Na závěr přilepíme krycí desky. 
Z vnitřní strany květináče vyplníme 
lepící maltou všechny vzniklé mezery 
mezi jednotlivými díly. Tímto způso-
bem dosáhneme lepší vazby celého 
květináče.

Do květináče vložíme nopovou folii 
výstupky směrem k betonovým tva-
rovkám. Nopovou folii ukončíme pod 
spodní hranou krycí desky. Následně 
nasypeme hlínu, do které zasadíme 
květiny.

17

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

Další možnosti použití jako i vzory pokládky naleznete na www.semmelrock.cz

Zahradní květináče
Zahradu dotvářejí i zajímavé detaily. Pěkné velké zahradní květináče si můžete postavit i sami v zahradě. Budete k tomu 
potřebovat hotové betonové bloky, které slepíte stavebním lepidlem. Není to nic složitého díky jednoduchému způsobu 
ukládání.

Materiál na dva květináče 106 x 58,5 x 74 cm:

• Štěrk na lože
• Štěrkopísek
• Cement, písek, voda
• Lepící malta
• Betonové bloky Madoc Z-blok - 60 ks
• Krycí desky Madoc - 12 ks
• Nopová folie

Nářadí:

• Míchačku nebo kolečko na výrobu betonu
• Rýč
• Lopata
• Vodováha
• Kbelík
• Zednická lžíce
• Gumová palice

Náročnost: �����
Čas: 5 dní

Lidé:  
Období:  jaro, léto, podzim

16 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Použité výrobky Semmelrock:

Madoc Z-blok

formát: 58,5 x 10 x 14 cm
Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm
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Postup:

Původní zídku z cihel odstraníme, pro-
tože se vlivem vlhkosti začala rozpa-
dat.

Vyhrabeme podkladové kamenivo 
před záhonem. 

Vznikne brázda hluboká asi 20 cm, 
široká asi 30 cm.

Připravíme si pevný zhutněný štěrkový 
podklad v tloušťce cca 20 cm a v šířce 
30 cm. Současně s podkladem osadí-
me izolaci – nopovou folii.

Na podklad ukládáme první řadu ka-
menů Moutain Block, přitom před po-
ložením odstraníme výstupek na spod-
ní straně části bloku (pouze v první 
řadě).

Tvárnici srovnáme gumovou palicí.

19

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Původní stav Stav po rekonstrukci

Betonová opěrná zídka
Díky prvkům Moutain Block si můžete vytvořit na své zahradě efektní systém zahradních teras, který do ní vnese čisté linie. 
I na svažitém pozemku můžete pomocí nízkých opěrných zídek získat zajímavé vodorovné plochy.

Materiál:

• Zdící kameny Mountain Block
• Krycí desky Mountain Block
• Nopová folie
• Lepící malta
• Spárovací malta
• Papírová lepící páska

Nářadí:

• Nůžky
• Zednická lžíce
• Vodováha
• Gumová palice
• Kbelík
• Hadřík

Náročnost: �����
Čas: podle rozsahu práce a náročnosti

Lidé:  
Období:  jaro, léto, podzim

18 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Použité výrobky Semmelrock:

Mountain Block

rohový kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

základní kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

štípatelný kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

krycí deska
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

Lože neustále kontrolujeme vodová-
hou.

Po vytvoření zídky nahrneme štěrk 
zpět. Kámen uložíme tak, aby se barvy 
a profily střídaly.

V kbelíku si podle návodu rozmícháme 
středně hustou lepící maltu.

7. 8. 9.



21Další možnosti použití jako i vzory pokládky naleznete na www.semmelrock.cz20 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Postup:

Lepící maltu naneseme na kameny. Potom osadíme krycí desky Mountain 
Block.

Po ztvrdnutí lepící malty, před spáro-
váním, použijeme lepící pásku, aby 
nám spárovací malta nevypadávala.

V kbelíku si podle návodu rozmícháme 
spárovací maltu.

Maltou naplníme sáček určený na spá-
rování. Sáček na druhém konci zajis-
tíme sponkou, aby nám malta hned 
nevytékala.

Do spár postupně vytlačíme spárovací 
maltu.

Po mírném zatuhnutí malty očistíme 
okraje dlažby houbičkou nebo hadří-
kem.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16.

Tipy a doporučení:
Základ: Zídku z kamenů Mountain Block můžete stavět až do výšky jednoho metru. V takovém případě si však bu-
dete muset zhotovit betonový základ.

Lepení: Do výšky 60 cm nemusíte jednotlivé kameny lepit. Při výšce nad 60 cm je třeba každou řadu lepit stavebním 
lepidlem pro venkovní prostředí.  Spáry se nemusí spárovat, na krycích deskách se to však doporučuje.



Postup:

Připravíme si pevný zhutněný štěrko-
vý podklad v tloušťce 30 cm a v šířce 
40 cm. První řadu Mountain Block 
osazujeme do zavlhlé betonové směsi 
o tloušťce cca 10 cm.

Gumovou palicí vyrovnáme uložení 
kamenů.

Vodováhou kontrolujeme rovinu.

V kbelíku si podle návodu rozmícháme 
středně hustou lepící maltu.

23

1. 2. 3.

4.  
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Tipy a doporučení:
Nejmenší vnitřní poloměr pro vytvoření zdi ve tvaru 
kruhu je 77 cm na jednu řadu. Pokud budete stavět 
zeď z více řad, je třeba zohlednit, že při každé řadě 
automaticky vzniká odskok o 15 mm. Tím je vytvoře-
né mírné naklonění proti svahu a stěna je stabilizo-
vaná. Do výšky 60 cm nemusíte jednotlivé kameny 
lepit. Při výšce nad 60 cm je třeba každou řadu lepit 
stavebním lepidlem pro venkovní prostředí. Spáry 
se nemusí spárovat, na krycích deskách se to však 
doporučuje.

Původní stav Stav po rekonstrukci

Druhou řadu lepíme lepící maltou 
na již položenou řadu Mountain Block. 
Takto postupujeme do výšky 5-ti řad. 
Při každé řadě kontrolujeme vodová-
hou rovinu.

5.

Mezeru mezi ohništěm a zdí zasypeme 
štěrkem. Na horní část zdi přilepíme 
krycí desky.

6.

Maltou naplníme sáček určený na spá-
rování. Sáček na druhém konci zajis-
tíme sponkou, aby nám malta hned 
nevytékala.

7.

Řez zdí

Ohniště
Vybudujte si nové ohniště nebo si přetvořte Vaše stávající pomocí kamenů Mountain Block, se kterými je možné jednodu-
chým způsobem provést rovné, zvlněné i okrouhlé zdi. Tvárnice Mountain Block mají vzhled přírodního kamene, což dodá 
Vaší zahradě punc jedinečnosti.

Materiál na ohniště ø 200 cm:

• Zdící kameny Mountain Block
 (v pěti řadách) – 85 ks
• Krycí desky Mountain Block – 15 ks
• Lepící malta
• Spárovací malta

• Papírová lepící páska

Nářadí:

• Gumová palice
• Vodováha
• Kbelík
• Zednická lžíce
• Plastový sáček na spárování
• Hadřík

Náročnost: �����
Čas: 2 dni

Lidé:  
Období: jaro, léto, podzim

22 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Použité výrobky Semmelrock:

Mountain Block

rohový kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

základní kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

štípatelný kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

krycí deska
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm
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Postup:

Vykopeme základový pas o šířce min. 
30 cm, u sloupků min. 40 x 40 cm,
do nezámrzné hloubky (min. 80 cm). 
Nadzemní část základové konstruk-
ce ukončíme z bednících tvárnic. 
Pod sloup použijeme 30 x 30 cm 
a pod zděnou část bednící tvárnice 
šířky 20 cm. Osadíme výztuž pro slou-
py min. 2 x Ø12 mm. Na zalití bední-
cích tvárnic použijeme beton C 16/20. 
Po vyzrání betonu aplikujeme tekutou 
hydroizolační stěrku podle doporuče-
ní výrobce.

První řadu tvárnic osadíme do silného 
maltového lože. Na zdění použijeme 
maltu na zdění a spárování pevnos-
ti M5. Dodržujeme tloušťku ložné 
a styčné spáry (7 až 10 mm). Tímto kro-
kem vyrovnáme případné nerovnosti. 
Při osazení jednotlivých prvků sledu-
jeme rovinu pomocí vodováhy.

Sloupková tvarovka může mít na spod-
ní straně betonovou skořepinu.

Betonovou skořepinu před osazením 
prorazíme.

Takto usadíme první řadu zdi spolu 
se sloupkovými tvarovkami. 

Pro ostatní řady použijeme stejný po-
stup jako na obrázku č. 2. Za jeden den 
vyzdíme maximálně 3 až 4 řady, aby 
vlivem zatížení nedocházelo k vytlače-
ní nezaschlé malty zpod tvarovek.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Takto jsme usadili druhou řadu zdi. 
Neustále sledujeme rovinu jednotli-
vých prvků pomocí vodováhy.

Společně se zdícími prvky osazujeme 
i sloupkové prvky. Postup zdění sloup-
kových tvárnic je stejný jako u zdících 
tvarovek.

7. 8.

Pro vyplnění dutin použijeme beton 
C 16/20 se zrny do 12 mm. Beton by 
měl mít takovou konzistenci, aby ne-
vytékal spárami mezi tvarovkami. 
Zaléváme po každé druhé řadě.

9.

Travero zeď 

24 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Díky Travero zdi se Vaše zahrada stane oázou klidu bez rušivých vlivů okolního světa, kde můžete relaxovat a vychutnávat čas 
strávený se svými blízkými a přáteli. Nebojte se experimentovat a vytvořte si pomocí plotových tvarovek Travero i netradiční 
prvky zahradní architektury.

Materiál:

• Zdící kameny Travero
• Cement, štěrkopísek a voda
• Štěrk na lože
• Tekutá hydroizolace
• Zdící a spárovací malta
• Lepící malta

Nářadí:

• Míchačku nebo kolečko na výrobu betonu
• Gumová palice
• Vodováha
• Kbelík
• Zednická lžíce

Náročnost: �����
Čas: 22 dní

Lidé:   
Období:  jaro, léto, podzim

Použité výrobky Semmelrock:

Bradstone Travero zeď 

plotová krycí deska
formát: 50 x 23 x 5 cm

Bradstone Travero zeď

sloupková krycí deska
formát: 35 x 35 x 5 cm

Bradstone Travero zeď

základní kámen
formát: 40 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero zeď

krycí kámen
formát: 40 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero zeď

poloviční kámen
formát: 20 x 20 x 15 cm

Bradstone Travero zeď 

sloupkový kámen
formát: 30 x 30 x 15 cm
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Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Postup:

Nakonec osazujeme krycí desky 
do stavebního lepidla.

Abychom zjednodušili spárování, tak 
nanášíme spárovací maltu na styčnou 
plochu krycích desek.

10. 11.

Tipy a doporučení:
Výšku sloupů a zdí Travero nad 1 metr je třeba řešit s projektantem statiky. Doporučená maximální výška z plné zdi 
je 7 řad a krycí deska. Doporučená maximální výška sloupku ze sloupkových tvarovek je 10 řad a krycí deska. Maxi-
mální osová vzdálenost sloupků je 2,8 metru. Nedoporučujeme zavěsit na sloup tažné brány z kovové konstrukce. 
Vhodným řešením je vytvořit pro dvojkřídlovou bránu samostatný ocelový sloup, který bude osazen vedle sloupu 
z Travero dílců. Otvory pro výztuž nedoporučujeme předvrtat do betonové základové konstrukce. Ocelovou výztuž 
doporučujeme usadit před betonáží.

Při osazování krycích desek kontrolu-
jeme rovinu vodováhou.

12.
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Postup:

Provedeme výkop pro základovou kon-
strukci do nezámrzné hloubky (min. 
80 cm). Na dně výkopu vytvoříme 
mrazuvzdorné podloží ze zhutněné-
ho štěrkopísku v tloušťce cca 20 cm. 
Následně vybetonujeme základ. Po-
mocí bednících tvárnic vymodelujeme 
tvar budoucího schodiště.

Po vytvrdnutí betonu aplikujeme te-
kutou hydroizolaci podle doporučení 
výrobce.

Nasucho si vyskládáme jednotlivé 
prvky schodů pro zjištění případných 
dořezů.

První řadu tvárnic osazujeme do silné-
ho maltového lože. Použijeme maltu 
pro současné zdění i spárování. Dodr-
žujeme tloušťku ložné a styčné spáry 
(5 až 8 mm). Tímto krokem vyrovnává-
me případné nerovnosti. Při osazování 
jednotlivých prvků sledujeme rovinu 
pomocí vodováhy.

Tímto způsobem postupujeme při 
budování dalších stupňů schodiště, 
přičemž při osazení počítáme s přesa-
hem cca 10 – 20 mm.

Po vytvrdnutí lepící malty (cca 24 ho-
din) začínáme spárovat. Spárovací 
maltu (doporučujeme trassovou spá-
rovací maltu) aplikujeme pomocí spá-
rovací pistole nebo spárovacího sáčku 
přímo do spár.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Protože jsou spáry hluboké (až 15 cm), 
musíme spárovací maltu zatlačit spá-
rovací lžící.

Následně do spár doplníme spárovací 
maltu, kterou zahladíme.

7. 8.

Tipy a doporučení:
Výstavba schodových prvků Travero není možná při již existujících vybetonovaných schodištích, protože neumož-
ňuje dodržet požadovanou výškovou úroveň. Na již existující, předem vybetonované schody, použijeme Travero 
dlaždice, které nalepíme a vyspárujeme.

Travero schody 

28 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Všechny majitele domů a zahrad, kteří si cení individuálního přístupu pro ztvárnění ploch, přesvědčí výrobky skupiny Travero 
svými exkluzivními nápady. Potěšte se ze vstupu do svého domu novým řešením schodů, které vytvoří díky svým teplým 
tónům pocit harmonie a klidu.

Materiál:

• Schody a dlaždice Travero
• Bednící tvárnice
• Cement, štěrkopísek a voda
• Štěrk na lože
• Tekutá hydroizolace
• Zdící a spárovací malta
• Lepící malta

Nářadí:

• Míchačka nebo kolečko na výrobu betonu
• Plastový sáček na spárování
• Zednická naběračka
• Zednická lžíce
• Vodováha
• Gumová palice
• Kbelík
• Rýč
• Hadřík

Náročnost: �����
Čas: podle rozsahu práce a náročnosti

Lidé:   
Období: jaro, léto, podzim

Použité výrobky Semmelrock:

Bradstone Travero schod

schod
formát: 40 x 35 x 15 cm

Bradstone Travero schod

rohový schod
formát: 35 x 35 x 15 cm

Vzorový řez schodů Travero
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Zahradní prvky
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Květináč 3

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

Rozměr:  153,5 x 153,5 x 60 cm (d x š x v)
Formáty:  Madoc zdící kámen (Z-blok) 38 ks
 Madoc výplňový blok 2 ks
 Madoc krycí deska 19 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Madoc výplňový blok

formát: 11 x 10 x 7 cm

Skladbu tvoří 14 ks Ma-
doc Z-blok a 2 ks Madoc 
výplňový blok.

5. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 12 ks Ma-
doc Z-blok a 3 ks Madoc 
krycí deska (z toho je 1 ks 
přizpůsobený řezáním).

Skladbu tvoří 8 ks Madoc 
Z-blok a 6 ks Madoc krycí 
deska (z toho je 1 ks při-
způsobený řezáním).

Skladbu tvoří 4 ks Madoc 
Z-blok a 6 ks Madoc krycí 
deska (z toho je 1 ks při-
způsobený řezáním).

Skladbu tvoří 4 ks Madoc 
krycí deska

Květináč 4

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

Rozměr:  153,5 x 153,5 x 32 cm (d x š x v)
Formáty: Madoc zdící kámen (Z-blok) 24 ks
 Madoc krycí deska 12 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

3. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 12 ks 
Madoc Z-blok.

Skladbu tvoří 12 ks 
Madoc Z-blok.

Skladbu tvoří 12 ks 
Madoc krycí deska.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

32 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Květináč 1

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

Rozměr:  106 x 58 x 32 cm (d x š x v)
Formáty:  Madoc zdící kámen (Z-blok) 12 ks
 Madoc krycí deska 6 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

3. řada

Květináč 2

Rozměr:  106 x 117 x 46 cm (d x š x v)
Formáty:  Madoc zdící kámen (Z-blok) 19 ks
 Madoc výplňový blok 2 ks
 Madoc krycí deska 11 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná

Skladba:

Skladbu tvoří 6 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 6 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 6 ks Madoc krycí 
deska.

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 9 ks Madoc 
Z-blok a 2 ks Madoc výplňový 
blok.

Skladbu tvoří 6 ks Madoc 
Z-blok a 4 ks Madoc krycí des-
ka (z toho je 1 ks přizpůsobe-
ný řezáním).

Skladbu tvoří 4 ks Madoc 
Z-blok a 3 ks Madoc krycí des-
ka (z toho je 1 ks přizpůsobe-
ný řezáním).

Skladbu tvoří 4 ks Madoc krycí 
deska

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Madoc výplňový blok

formát: 11 x 10 x 7 cm

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

V případě naplnění květináče zeminou, osaďte nejpr-
ve nopovou fólii s výstupky k betonovým tvarovkám.

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

V případě naplnění květináče zeminou, osaďte nejpr-
ve nopovou fólii s výstupky k betonovým tvarovkám.

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

V případě naplnění květináče zeminou, osaďte nejpr-
ve nopovou fólii s výstupky k betonovým tvarovkám.

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

V případě naplnění květináče zeminou, osaďte nejpr-
ve nopovou fólii s výstupky k betonovým tvarovkám.



TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

V případě naplnění jezírka vodou, je nutno osadit izo-
laci a technologii podle doporučení výrobců jezírkové 
technologie.
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Květináč 7

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 10 ks Milldale 
Z-blok.

Skladbu tvoří 10 ks Milldale 
Z-blok.

Skladbu tvoří 4 ks Milldale 
Z-blok.

Skladbu tvoří 7 ks Millda-
le krycí deska (z toho je 1 
ks přizpůsobený řezáním) 
a 1 ks Milldale dlaždice 
60 x 60.

Milldale zeď zdící kámen 

(Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Milldale zeď krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Rozměr:  153,5 x 106 x 46 cm (d x š x v)
Formáty: Milldale zdící kámen (Z-blok) 24 ks
 Milldale krycí deska 7 ks
 Milldale krycí deska sloupková 1 ks
Barvy: šedá melírovaná

Milldale zeď sloupková 

krycí deska

formát: 60 x 60 x 4 cm

Jezírko

Použité výrobky Semmelrock:

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm
Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

Rozměr:  153,5 x 153,5 x 88 cm (d x š x v)
Formáty: Madoc zdící kámen (Z-blok) 48 ks
 Madoc krycí deska 10 ks
 Old Town dlaždice 60/60 1 ks
 Old Town dlaždice 30/30 1 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná/pískovcová

Old Town dlaždice

formát: 60 x 60 x 3,8 - 4,4 cm 

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Madoc a dá se využít i jako pískoviště 
nebo jezírko.

V případě naplnění květináče zeminou,  osaďte nejpr-
ve nopovou fólii s výstupky k betonovým tvarovkám.

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 12 ks Madoc 
Z-block.

Skladbu tvoří 12 ks Madoc 
Z-block.

Skladbu tvoří 1 ks Old Town 
dlaždice 60 x 60 cm.

5. řada

6. řada

7. řada

Skladbu tvoří 4 ks Madoc 
Z-blok (z toho jsou 2 ks při-
způsobené řezáním) a Old 
Town 30 x 30 cm.

Skladbu tvoří 12 ks Madoc 
Z-block. 

Skladbu tvoří 10 ks Madok 
krycí deska (z toho jsou 
2 ks přizpůsobené řezáním) 
a 4 ks Madoc Z-block. 

Skladbu tvoří 4 ks Madoc 
Z-block 

Old Town dlaždice

formát: 30 x 30 x 3,8 - 4,4 cm

34 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Květináč 6

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

Rozměr:  153,5 x 106 x 46 cm (d x š x v)
Formáty:  Madoc zdící kámen (Z-blok) 26 ks
 Madoc krycí deska 13 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

4. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 10 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 8 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 8 ks Madoc 
Z-blok. Vnitřní roh je po-
třeba podepřít betonovými 
tvarovkami na výšku 28 cm
(např. Castello plotový 
systém poloviční prvek 
20x20x14 cm - 2 ks na výš-
ku 14 cm)

Skladbu tvoří 13 ks Madoc 
krycí deska (z toho jsou 2 ks 
přizpůsobené řezáním).

Květináč 5

Rozměr:  153,5 x 106 x 46 cm (d x š x v)
Formáty:  Madoc zdící kámen (Z-blok) 30 ks
 Madoc krycí deska 10 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 10 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 10 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 10 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 10 ks Madoc 
krycí deska.

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

Madoc krycí deska

formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

V případě naplnění květináče zeminou, osaďte nejpr-
ve nopovou fólii s výstupky k betonovým tvarovkám.

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

V případě naplnění květináče zeminou, osaďte nejpr-
ve nopovou fólii s výstupky k betonovým tvarovkám.
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Lavička 2

Rozměr:  40 x 200 x 65 cm (d x š x v)
Formáty:  Travero zeď základní kámen 14 ks
 Travero zeď plotová krycí deska 2 ks
Barvy: béžová melírovaná

poznámka: dřevěné prvky nejsou součástí dodávky

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

Travero zeď plotová krycí deska

formát: 50 x 23 x 5 cm

4. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 2 x 2 ks Trave-
ro zeď, základní kámen.

Skladbu tvoří 2 x 2 ks Trave-
ro zeď, základní kámen.

Skladbu tvoří 2 x 2 ks Trave-
ro zeď, základní kámen.

Skladbu tvoří 2 x 1 ks Trave-
ro zeď, základní kámen.

Travero zeď základní kámen

formát: 40 x 20 x 15 cm

Lavička 1

Rozměr:  106 x 58,5 x 46 cm (d x š x v)
Formáty:  Madoc zdící kámen (Z-blok) 18 ks
 Old Town dlaždice 60/60 2 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná
 pískovcová

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

Old Town dlaždice

formát: 60 x 60 x 3,8 - 4,4 cm

4. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 6 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 6 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 6 ks Madoc 
Z-blok.

Skladbu tvoří 2 ks Old Town 
dlaždice 60 x 60 cm.

Madoc zdící kámen (Z-blok)

formát: 58,5 x 10 x 14 cm

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

5. řada

Skladbu tvoří 2 x 1 ks Trave-
ro zeď, plotová krycí deska.

TIP:
Uvedený prvek je možné vyskládat i pomocí prvků 
Bradstone Milldale.

36 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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Ohniště

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

Rozměr:  ø 390 cm
Formáty: Old Town kruh „B“ ø 390 cm 1 ks
 Mountain Block základní kámen 28 ks
 Mountain Block krycí deska 27 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná
 pískovcová

3. řada

Skladba:

Skladbu tvoří Old Town 
kruh „B“ .

Skladbu tvoří 28 ks Moun-
tain Block, základní kámen.

Skladbu tvoří 27 ks Moun-
tain Block, krycí deska.

Mountain Block

základní kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

krycí deska
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

Studna

Rozměr:  ø cca 205 cm, výška 44 cm
Formáty:  Mountain Block základní kámen 84 ks
 Mountain Block krycí deska 20 ks
Barvy: žlutošedá melírovaná

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

Mountain Block

základní kámen
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

krycí deska
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm

Skladbu tvoří 21 ks Mountain 
Block, základní kámen.

5. řada

Skladba:

Skladbu tvoří 21 ks Mountain 
Block, základní kámen (z toho je 1 
ks přizpůsobený řezáním v důsled-
ku zmenšení průměru kruhu).

Skladbu tvoří 21 ks Mountain 
Block, základní kámen (z toho je 1 
ks přizpůsobený řezáním v důsled-
ku zmenšení průměru kruhu).

Skladbu tvoří 21 ks Mountain 
Block, základní kámen (z toho je 1 
ks přizpůsobený řezáním v důsled-
ku zmenšení průměru kruhu).

Skladbu tvoří 20 ks Mountain 
Block, krycí deska.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Old Town kruh „B“

ø 390 cm

TIP:
Uvedený prvek je možné použít i jako dekorativní 
obruč okolo stromu.

TIP:
V případě naplnění květináče zeminou nejprve osaď-
te nopovou folii s výstupky k betonovým tvarovkám.

TIP:
K lavičce doporučujeme použít dřevěné desky z tvr-
dého dřeva v minimální tloušťce 3 cm. Dřevěné desky 
je nutné ošetřit vhodným způsobem proti povětrnost-
ním podmínkám.
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Kohoutek

Použité výrobky Semmelrock:

1. řada

2. řada

Rozměr:  35 x 35 x 85 cm (d x š x v)
Formáty:  Travero zeď sloupkový kámen 5 ks
 Travero zeď sloupková krycí deska 2 ks
Barvy: béžová melírovaná

3. řada

Skladba:

Travero zeď sloupkový kámen

formát: 30 x 30 x 15 cm

Travero zeď sloupková 

krycí deska

formát: 35 x 35 x 5 cm

Podstavec

Použité výrobky Semmelrock:

Rozměr:  35 x 35 x 70 cm (d x š x v)
Formáty: Travero zeď sloupkový kámen 4 ks
 Travero zeď sloupková krycí deska 2 ks
Barvy: béžová melírovaná

Skladba:

Travero zeď sloupkový kámen

formát: 30 x 30 x 15 cm

Travero zeď sloupková 

krycí deska

formát: 35 x 35 x 5 cm

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

4. řada

5. řada

6. řada

7. řada

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupková krycí deska.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupková krycí deska.

1. řada

2. řada

3. řada

4. řada

5. řada

6. řada

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupková krycí deska.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupkový kámen.

Skladbu tvoří 1 ks Travero 
zeď, sloupková krycí deska.

TIP:
Vodoinstalační práce doporučujeme svěřit do rukou 
odborníkům.

39Další možnosti použití jako i vzory pokládky naleznete na www.semmelrock.cz
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Atraktivní plochy 
okolo bazénu
Dotváříte stávající prostor, a máte 
proto určitá barevná nebo dispo-
ziční omezení? Nebo máte tu výho-
du, že stojíte na začátku nového 
tvůrčího dobrodružství a můžete 
si vybírat zcela svobodně?

42 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.
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Dekorativní prvky 
zahrady

44 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Cítíte, že Vaší zahradě něco chy-
bí? Harmonickou atmosféru doká-
ží vykouzlit různé zahradní prvky 
jako jsou lavičky, podstavce, kvě-
tináče, ohniště, studny a pod.
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Oživte zahradu 
schodištěm

46 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Schodiště přináší do Vaší zahrady 
novou dynamiku. Spojte jednotli-
vé úrovně různými přechody a těš-
te se z něčeho nového.



49Další možnosti použití jako i vzory pokládky naleznete na www.semmelrock.cz

Zkrášlete si plochy 
okolo domu

48 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Charakter Vaší zahrady vyjadřují 
zejména pěkně upravené plochy, 
které můžete optimálně doplnit 
různými zídkami, květináči a po-
dobnými prvky zahradní architek-
tury.
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Vodní plochy 
v zahradě

50 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Malé vodní plochy se stále častěji 
stávají součástí rodinných domů. 
Při správné volbě jednotlivých 
prvků získáte oázu klidu a odpo-
činku.
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Zahradní 
chodníčky

52 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Zatraktivněte Vaši travnatou plo-
chu tvarovanými cestičkami, který-
mi zároveň zamezíte i nechtěnému 
vyšlapání trávy. Zvolte si například 
nášlapné kameny nebo deskové 
dlaždice k vytvoření nenáročného 
a elegantního chodníčku.
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Zvýšené
záhony

54 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Zvýšené záhony slouží jako deko-
rační prvek zahrady, ale současně 
plní i praktickou funkci. Můžete 
v nich pěstovat Vaše oblíbené 
květiny, keře nebo léčivé bylinky 
pohodlně vestoje a bez větší ná-
mahy.
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Přehled výrobků 
Bradstone

56
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Travero dlaždice

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

Charakteristika:

• široké možnosti ztvárnění díky 
vzájemně sleděným prvkům

• strukturovaný povrch 
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím 
• není pojízdná

Použití:

• schody 
• ohraničení pozemku 
• boční lemování schodů 
• zahradní chodníčky a cestičky kolem domu 
• terasy 
• letní a zimní zahrady 
• okolí bazénů

Barvy:

• béžová melírovaná

Travero dlaždice

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

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

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

Travero Grande

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

Travero bazénový lem

základní prvek
60 x 30 x 3,5 - 3,7 cm

Travero bazénový lem 
rohový prvek
45 x 45 x 3,5 - 3,7 cm

Travero zeď

plotová krycí deska

50 x 23 x 5 cm

Travero zeď

základní kámen
40 x 20 x 15 cm

Travero zeď

krycí kámen
40 x 20 x 15 cm

Travero zeď

poloviční kámen
20 x 20 x 15 cm

Travero zeď

sloupkový kámen
30 x 30 x 15 cm

Travero schod

40 x 35 x 15 cm
Travero rohový schod

35 x 35 x 15 cm

Travero zeď

sloupková krycí deska

35 x 35 x 5 cm

58 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Old Town nášlapný kámen

56 x 42 x 3,7 cm
Barvy: pískovcová

Charakteristika:

• struktura přirozeně zvětralého povrchu 
s nepravidelnými hranami

• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím
• není pojízdná

Použití: 

• terasy, zimní a letní zahrady 
• chodníčky 
• vnitřní dvory 
• cestičky kolem domu 
• okolí bazénů

Barvy: 

• pískovcová 
• slonovinová 
• šedozelená

Old Town dlaždice

Tloušťka: 3,8 až 4,4 cm
6 formátů: základní balík =
3 ks 60 x 60 cm,
3 ks 60 x 45 cm,
9 ks 60 x 30 cm,
2 ks 45 x 45 cm,
12 ks 45 x 30 cm,
6 ks 30 x 30 cm,
1 základní balík = 6,07 m2

Prodej pouze v základních balících 
se smíšenými formáty jedné barvy.

Old Town kruhy

Kruh „A“ malý kruh: ø 270 cm
Kruh „B“ velký kruh: ø 390 cm
Příslušenství: Rohový prvek

Old Town čtverec

Základní čtverec: 7,29 m2

270 x 270 cm
Doplňkový čtverec: 7,92 m2

390 x 390 cm
Barvy: pískovcová, 
 slonovinová

Old Town bazénový lem

základní prvek
45 x 30 x 3,8 - 4,4 cm
Barvy: pískovcová, 
 slonovinová

Old Town bazénový lem

rohový prvek
45 x 30 x 3,8 - 4,4 cm
Barvy: pískovcová, 
 slonovinová

Old Town schod

45 x 35 x 10 cm

Old Town obrubník

51 x 16 x 12,5 cm
Barvy: pískovcová

Old Town rohový kámen

16 x 16 x 12,5 cm
Barvy: pískovcová

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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Charakteristika:

• odolnost vůči UV záření 
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím 
• velká rozmanitost tvorby vzorů díky navzájem 

harmonizovaným prvkům 
• kombinovatelné s jinými výrobky BRADSTONE 
• není pojízdná

Použití:

• terasy 
• zimní zahrady 
• okolí bazénů 
• zahradní chodníčky a cestičky kolem domu 
• vnitřní dvory 
• chodníky a pod.

Barvy:

• borovicová

Desková dlaždice - rovný vzor
45 x 45 x 4 cm

Charakteristika:

• strukturovaný povrch s pleteným vzorem
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím 
• není pojízdná

Použití: 

• terasy, zimní a letní zahrady 
• chodníčky 
• vnitřní dvory 
• zahradní chodníčky a cestičky kolem domu 
• terasy 
• letní a zimní zahrady 
• okolí bazénů

Barvy: 

• béžová
• modročerná

Woven dlaždice

45,5 x 25,3 x 4 cm
Woven kostka

10 x 10 x 4 cm
Pokládkový vzor Woven

60 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Milldale dlaždice

Tloušťka: 3,8 až 4,2 cm
3 formáty:
základní balík =
4 ks 60 x 60 cm,
22 ks 60 x 30 cm,
10 ks 30 x 30 cm,
1 základní balík = 6,30 m2

Prodej pouze v základních 
balících se smíšenými formáty.

Milldale zeď zdící kámen (Z-blok)

58,5 x 10 x 14 cm

Charakteristika:

• široké možnosti ztvárnění
• strukturovaný povrch 
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím 
• není pojízdná

Použití:

• schody 
• boční lemování schodů 
• zahradní chodníčky a cestičky kolem domu 
• terasy 
• letní a zimní zahrady 
• okolí bazénů

Barvy: 

• šedá melírovaná

Milldale dekorační deska

60 x 15 x 4 cm

Milldale zeď krycí deska

47,5 x 12,5 x 4 cm

Milldale zeď výplňový blok

11 x 10 x 7 cm

Milldale zeď sloupková krycí deska

60 x 60 x 4 cm

Blue Lias dlaždice 

Tloušťka: 3,3 až 3,7 cm
5 formátů:
Základní balík =
3 ks 80 x 60 cm,
4 ks 80 x 40 cm,
3 ks 60 x 60 cm,
9 ks 60 x 40 cm,
4 ks 40 x 40 cm,
1 základní balík = 6,60 m2

Prodej pouze v základních 
balících se smíšenými formáty.

Blue Lias dlaždice s drážkami

80 x 20 x 3,5 cm

Blue Lias dekorační deska 
T-blok
58 x 18 x 1-2 cm

Blue Lias dekorační deska

základní kámen
29 x 9 x 1-2 cm

Blue Lias dekorační deska

poloviční kámen
14,5 x 8,9 x 1-2 cm

Blue Lias obrubník

45 x 15 x 15 cm

Charakteristika:

• široké možnosti ztvárnění
• strukturovaný povrch 
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím 
• není pojízdná

Použití: 

• terasy, zimní a letní zahrady 
• chodníčky 
• vnitřní dvory

Barvy:

• modrošedá
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Charakteristika:

• vzhled přírodního kamene 
• struktura přirozeně zvětralého povrchu 

s nepravidelnými hranami 
• široké možnosti ztvárnění díky harmonizovaným prvkům 
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím 

Použití: 

• terasy 
• sokly 
• boční terasové zídky 
• vyvýšené květinové záhony 
• nízké opěrné zídky 
• květináče a pod.

Barvy:

• žlutošedá melírovaná

Madoc zdící kámen (Z-blok)

58,5 x 10 x 14 cm
Madoc dekorační deska

60 x 15 x 4 cm
Madoc krycí deska

47,5 x 12,5 x 4 cm
Madoc výplňový blok

11 x 10 x 7 cm

62 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.

Podvalová deska

60 x 25 x 4 cm

Charakteristika:

• struktura přirozeně zvětralého povrchu 
s nepravidelně lámanými hranami 

• odolnost vůči UV záření 
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím, 
• kombinovatelné s jinými výrobky BRADSTONE 
• není pojízdná

Použití:

• terasy 
• zimní zahrady 
• okolí bazénů 
• zahradní chodníčky a cestičky kolem domu 
• vnitřní dvory 
• chodníky a pod.

Barvy:

• antická hnědá

Charakteristika:

• možnost spojování nasucho (max. do výšky 60 cm) 
• bloky s ozubem pro bezpečné spojení 
• struktura přirozeně zvětralého povrchu 

s nepravidelnými hranami  
• široké možnosti ztvárnění  
• mrazuvzdornost a odolnost proti posypovým solím

Použití:

• terasy 
• sokly 
• boční terasové zídky 
• vyvýšené květinové záhony 
• nízké opěrné zídky

Barvy: 

• žlutošedá melírovaná

Mountain Block

rohový kámen
29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

štípatelný kámen
29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

základní kámen
29,5 x 22,5 x 10 cm

Mountain Block

krycí deska
30 x 22,5 x 25 x 4 cm



Grafický návrh plochy
Využijte možnosti a nechte si navrhnout okolí Vašeho domu 
nebo Vaší zahradu pomocí programu CAD.

Pro vytvoření návrhu potřebujeme znát následující informace:
• o jakou plochu se jedná – zahradu, terasu, chodník, atd.
• přesné rozměry plochy
• o jaký produkt, popř. kombinaci produktů, z naší nabídky 
 máte zájem, v jakém barevném odstínu

Návrh zhotovujeme pro plochy od cca 80 m2 (vyjma standard 
dlažby).

Jak objednat grafický návrh?

Váš požadavek zašlete e-mailem spolu s potřebnými údaji 
na navrhy@semmelrock.com, M: 725 702 997

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
Grafické návrhy v CAD
Ledčice 235, 277 08 Ledčice

64 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a barevné odchylky. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněné technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci.
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