
Brezčasen videz 
tlakovanih površin

Citytop  kombinirana oblika sivo-belo-črno niansirana 12,79 €/m2



Citytop Grandeobe barvi18,39 €/m2

CITYTOP GRANDE®

Primerno za:
•   poti do hiše
•   notranja dvorišča
•  zimske vrtove

Primerno za:
•   terase, vrtne poti
•   poti do hiše
•   notranja dvorišča
•  zimske vrtove

www.topdom.si

sivo-rjava 
niansirana

grafitno bela

Velik format in privlačne barve. Za povozne površine, 
idealen za kombiniranje s tlakovci Citytop in ploščami 
Elegant.

grafitno bela

sivo-rjavo niansirana

TLAKOVEC

CORONA BRILLANT plošče

• Površina: prana
• Debelina: 3,8 cm
• Format: 60 x 30 cm

svetlo siva

Oplemenitena površina plošče Corona Brillant, prijetni barvni 
odtenki in številne možnosti oblikovanja zagotavljajo privlačnost 
na vsakem koraku.

•   površina: colorflow
•   debelina: 8 cm
•   format: 60 x 40 cm

Oplemenitena površina plošče Corona Brillant, prijetni barvni 
odtenki in številne možnosti oblikovanja zagotavljajo 
privlačnost na vsakem koraku. 

·  privlačen videz zaradi osnove iz kremenovega peska, 
z visoko kakovostnim plemenitim barvnim drobirjem

·  enostavna nega s pomočjo površinske zaščite 
®Semmelrock Protect

·  odpornost proti zmrzali in soli za posipanje ledenih površin
·  povečana obstojnost in odpornost proti obrabi

Format: 60 x 30 cm
Debelina kamna: 3,8 cm
Površina: prana

21 paleta: 10,08 m  | 60 kos | 970 kg
1 kos: 15,75 kg

21 m : 5,55 kos

 CORONA BRILLANT plošče

Primerno za:
·  terase, vrtne poti
·  poti do hiše
·  notranja dvorišča
·  zimski vrtovi

Barve:

jurasvetlo siva

Plošča Corona Brillant - antracit

Ponudbene cene so neobvezujoče priporočene orientacijske cene franko skladišče Topdom, z 22% DDV.

Plošča Corona Brillant - svetlo siva

Prodaja se vrši na kos. Proizvodi so na zalogi v Sloveniji.

antracit

 
Antracit, svetlo s iva¤ 2 ,59/kos

 

antracit

Oplemenitena površina plošče Corona Brillant, prijetni barvni 
odtenki in številne možnosti oblikovanja zagotavljajo 
privlačnost na vsakem koraku. 

·  privlačen videz zaradi osnove iz kremenovega peska, 
z visoko kakovostnim plemenitim barvnim drobirjem

·  enostavna nega s pomočjo površinske zaščite 
®Semmelrock Protect

·  odpornost proti zmrzali in soli za posipanje ledenih površin
·  povečana obstojnost in odpornost proti obrabi

Format: 60 x 30 cm
Debelina kamna: 3,8 cm
Površina: prana

21 paleta: 10,08 m  | 60 kos | 970 kg
1 kos: 15,75 kg

21 m : 5,55 kos

 CORONA BRILLANT plošče

Primerno za:
·  terase, vrtne poti
·  poti do hiše
·  notranja dvorišča
·  zimski vrtovi

Barve:

jurasvetlo siva

Plošča Corona Brillant - antracit

Ponudbene cene so neobvezujoče priporočene orientacijske cene franko skladišče Topdom, z 22% DDV.

Plošča Corona Brillant - svetlo siva

Prodaja se vrši na kos. Proizvodi so na zalogi v Sloveniji.

antracit

 
Antracit, svetlo s iva¤ 2 ,59/kos

 

jura

Oplemenitena površina plošče Corona Brillant, prijetni barvni 
odtenki in številne možnosti oblikovanja zagotavljajo 
privlačnost na vsakem koraku. 

·  privlačen videz zaradi osnove iz kremenovega peska, 
z visoko kakovostnim plemenitim barvnim drobirjem

·  enostavna nega s pomočjo površinske zaščite 
®Semmelrock Protect

·  odpornost proti zmrzali in soli za posipanje ledenih površin
·  povečana obstojnost in odpornost proti obrabi

Format: 60 x 30 cm
Debelina kamna: 3,8 cm
Površina: prana

21 paleta: 10,08 m  | 60 kos | 970 kg
1 kos: 15,75 kg

21 m : 5,55 kos

 CORONA BRILLANT plošče

Primerno za:
·  terase, vrtne poti
·  poti do hiše
·  notranja dvorišča
·  zimski vrtovi

Barve:

jurasvetlo siva

Plošča Corona Brillant - antracit

Ponudbene cene so neobvezujoče priporočene orientacijske cene franko skladišče Topdom, z 22% DDV.

Plošča Corona Brillant - svetlo siva

Prodaja se vrši na kos. Proizvodi so na zalogi v Sloveniji.

antracit

 
Antracit, svetlo s iva¤ 2 ,59/kos

 

svetlo siva

antracitVse barve 2,99 €/kos

PLOŠČA



CITYTOP kombinirana oblika

Primerno za:
•  terase, notranja dvorišča
•  vrtne poti in poti okoli hiše
•  parkirišča, dovoze
•  pešpoti in pločnike

srebrno niansirana

rubinsko rdeča bazaltna

cappuccino

Enostavna oblika poskrbi za zanesljiv korak. Topli odtenki poudarijo 
žlahten površinski videz. Zaradi široke možnosti uporabe, visoke 
trpežnosti in enostavne nege je tlakovec Citytop zmagovalna izbira 
za vašo teraso, dvorišče ali vrt.

Formati v eni vrsti:
                9 kos 30 x 20 cm 
                8 kos 20 x 20 cm
                5 kos 20 x 10 cm
Debelina kamna: 6 cm
Površina: gladka

21 paleta:  11,52 m  | 1580 kg

Enostavna oblika poskrbi za zanesljiv korak. Topli 
odtenki poudarijo žlahten površinski videz. 
Zaradi široke možnosti uporabe, visoke trpežnosti in 
enostavne nege je tlakovec Citytop zmagovalna izbira 
za vašo teraso, dvorišče ali vrt.

·  enostavno polaganje
·  veliko možnosti oblikovanja
·  odporen proti zmrzali in soli za posipanje ledenih površin
·  povečana obstojnost in odpornost proti obrabi
·  površina z dodatkom kremenovega peska

Primerno za:
·  terase, notranja dvorišča
·  vrtne poti in poti okoli hiše
·  parkirišča, dovoze
·  pešpoti in pločnike

Citytop kombinirana oblika - cappuccino
 CITYTOP kombinirana oblika

Načini polaganja:
120

80

Prodaja se vrši samo v celih vrstah. Proizvodi so na zalogi v Sloveniji.

sahara

rubinsko-rdeča
bazaltna

cappuccino

Barve:

sivo belo črno 
niansirana         

Citytop kombinirana oblika - sivo belo črno niansirana

Ponudbene cene so neobvezujoče priporočene orientacijske cene franko skladišče Topdom, z 22% DDV.

 
Vse bar ve

2¤ 10,99/m 

Formati v eni vrsti:
                9 kos 30 x 20 cm 
                8 kos 20 x 20 cm
                5 kos 20 x 10 cm
Debelina kamna: 6 cm
Površina: gladka

21 paleta:  11,52 m  | 1580 kg

Enostavna oblika poskrbi za zanesljiv korak. Topli 
odtenki poudarijo žlahten površinski videz. 
Zaradi široke možnosti uporabe, visoke trpežnosti in 
enostavne nege je tlakovec Citytop zmagovalna izbira 
za vašo teraso, dvorišče ali vrt.

·  enostavno polaganje
·  veliko možnosti oblikovanja
·  odporen proti zmrzali in soli za posipanje ledenih površin
·  povečana obstojnost in odpornost proti obrabi
·  površina z dodatkom kremenovega peska

Primerno za:
·  terase, notranja dvorišča
·  vrtne poti in poti okoli hiše
·  parkirišča, dovoze
·  pešpoti in pločnike

Citytop kombinirana oblika - cappuccino
 CITYTOP kombinirana oblika

Načini polaganja:
120

80

Prodaja se vrši samo v celih vrstah. Proizvodi so na zalogi v Sloveniji.

sahara

rubinsko-rdeča
bazaltna

cappuccino

Barve:

sivo belo črno 
niansirana         

Citytop kombinirana oblika - sivo belo črno niansirana

Ponudbene cene so neobvezujoče priporočene orientacijske cene franko skladišče Topdom, z 22% DDV.

 
Vse bar ve

2¤ 10,99/m 

Formati v eni vrsti:
                9 kos 30 x 20 cm 
                8 kos 20 x 20 cm
                5 kos 20 x 10 cm
Debelina kamna: 6 cm
Površina: gladka

21 paleta:  11,52 m  | 1580 kg

Enostavna oblika poskrbi za zanesljiv korak. Topli 
odtenki poudarijo žlahten površinski videz. 
Zaradi široke možnosti uporabe, visoke trpežnosti in 
enostavne nege je tlakovec Citytop zmagovalna izbira 
za vašo teraso, dvorišče ali vrt.

·  enostavno polaganje
·  veliko možnosti oblikovanja
·  odporen proti zmrzali in soli za posipanje ledenih površin
·  povečana obstojnost in odpornost proti obrabi
·  površina z dodatkom kremenovega peska

Primerno za:
·  terase, notranja dvorišča
·  vrtne poti in poti okoli hiše
·  parkirišča, dovoze
·  pešpoti in pločnike

Citytop kombinirana oblika - cappuccino
 CITYTOP kombinirana oblika

Načini polaganja:
120

80

Prodaja se vrši samo v celih vrstah. Proizvodi so na zalogi v Sloveniji.

sahara

rubinsko-rdeča
bazaltna

cappuccino

Barve:

sivo belo črno 
niansirana         

Citytop kombinirana oblika - sivo belo črno niansirana

Ponudbene cene so neobvezujoče priporočene orientacijske cene franko skladišče Topdom, z 22% DDV.

 
Vse bar ve

2¤ 10,99/m 

Formati v eni vrsti:
                9 kos 30 x 20 cm 
                8 kos 20 x 20 cm
                5 kos 20 x 10 cm
Debelina kamna: 6 cm
Površina: gladka

21 paleta:  11,52 m  | 1580 kg

Enostavna oblika poskrbi za zanesljiv korak. Topli 
odtenki poudarijo žlahten površinski videz. 
Zaradi široke možnosti uporabe, visoke trpežnosti in 
enostavne nege je tlakovec Citytop zmagovalna izbira 
za vašo teraso, dvorišče ali vrt.

·  enostavno polaganje
·  veliko možnosti oblikovanja
·  odporen proti zmrzali in soli za posipanje ledenih površin
·  povečana obstojnost in odpornost proti obrabi
·  površina z dodatkom kremenovega peska

Primerno za:
·  terase, notranja dvorišča
·  vrtne poti in poti okoli hiše
·  parkirišča, dovoze
·  pešpoti in pločnike

Citytop kombinirana oblika - cappuccino
 CITYTOP kombinirana oblika

Načini polaganja:
120

80

Prodaja se vrši samo v celih vrstah. Proizvodi so na zalogi v Sloveniji.

sahara

rubinsko-rdeča
bazaltna

cappuccino

Barve:

sivo belo črno 
niansirana         

Citytop kombinirana oblika - sivo belo črno niansirana

Ponudbene cene so neobvezujoče priporočene orientacijske cene franko skladišče Topdom, z 22% DDV.

 
Vse bar ve

2¤ 10,99/m 

cappuccinosaharasivo-belo-črno
niansirana

srebrno 
niansirana

rubinsko  
rdeča bazaltna

Vse barve 12,79 €/m2

Ponudbene cene so priporočene maloprodajne cene, z 22% DDV. Cenik velja do 31. 12. 2021. oz. do preklica.

grafitno bela

TLAKOVEC

• Površina: gladka
• Debelina: 6 cm
• Formati v eni vrsti: 9 kos 30 x 20 cm, 8 kos 20 x 20 cm, 5 kos 20 x 10 cm



„Vrtne ideje 2021“!
Tlakovci . Plošče . Kamniti zidaki . Ograje . Robniki . Stopnice . Cvetlična korita

2021
Vrtne ideje 

Ena zasnova.Mnogo rešitev.Spoznajte naše družine izdelkov.
Bodite navdihnjeni!Poiščite ustvarjalne idejeza vaš projekt. 

NOVICE 2021Odkritjte naše najnovejšeizdelke za vašo teraso in vrt.

cover_2021_slo.qxp_Layout 1  26.01.21  15:04  Seite 1

V aktualnem katalogu "Vrtne ideje 2021" vam 
Semmelrock predstavlja kreativne oblikovalske 

rešitve za teraso in vrt. Ponudbo izdelkov si 
oglejte v spletnem katalogu.

www.semmelrock.si

Ponudbene cene so priporočene  
maloprodajne cene, z 22% DDV.  

Cenik velja do 31. 12. 2021 oz. do preklica. 

www.topdom.si

Vse barve 2,69 €/kos

sivo-belo-črno
niansirana

lava siva 
melirana

rdeče-sivo 
niansirana

školjkasto
apnenčasta

• Površina: colormix
• Debelina: 3,8 cm
• Format: 60 x 30 cm

sivo-belo-črno niansirana

ELEGANT PLOŠČE

Elegantna raznolikost barv, ki je vedno v trendu.
Za terase in pohodne površine. Idealna
kombinacija s tlakovci Citytop.

rdeče-siva niansirana

školjkasto apnenčasta

lava siva melirana

Primerno za:
•   terase, vrtne poti
•  poti do hiše
•  notranja dvorišča
•  zimske vrtove

PLOŠČA


