Shijoni ambientin e jashtëm!
Pllaka për ambiente të jashtme

· Pllaka · Skajore

PLLAKA
PLLAKAPËR
PËRAMBIENTE
AMBIENTETËTËJASHTME
JASHTME

PLLAKA PËR AMBIENTE TË JASHTME

gri

gri e zezë e bardhë e ndërthurur

grafit i bardhë

SENSO GRANDE

gri

VENETIA

®

Format i madh, dy ngjyra tërheqëse të larmishme të
kombinuara me gri, sigurisht që mund të jenë zgjidhje
e thjeshtë për zona/siperfaqe atraktive të mëdha.
• Sipërfaqe: e kuarcuar (gri), colorflow
• Trashësia: 8 cm
• Format: 60x40 cm

grafit i bardhë

gri-kafe e
ndërthurur

llava gri

gri

gri-kafe e ndërthurur

®

forma e kombinuar

llava gri

Unike dhe e natyrshme. Ajo i jep secilës sipërfaqe me pllaka një shkëlqim
të ri. Ngjyrat e ngrohta të ndërthurura dhe sipërfaqja e profilizuar e bëjnë
këtë trotuar/paver luksoz dhe të veçantë.

llava e kuqe

gri e zezë
e bardhë e
ndërthurur

llava gri

• Sipërfaqe: colormix
• Trashësia: 6 cm
• Formate: 20x20 cm, 40x20 cm, 40x40 cm
Në dispozicion në formë të kombinuar, 3 formate në një paletë
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PLLAKA PËR AMBIENTE TË JASHTME

e argjendtë e ndërthurur

gri e ndërthurur

gri e zezë e bardhë e ndërthurur

RETTANGO

sahara
e argjendtë e
ndërthurur

cappuccino

sahara

bazalt i kuq i
ndërthurur

bronzi e ndërthurur

ARTE

®

forma e kombinuar

PLLAKA PËR AMBIENTE TË JASHTME

gri e zezë
e bardhë e
ndërthurur

®

coral

gri e
ndërthurur

bronzi e
ndërthurur

antracit

antracit
Qëndroni me ata që kanë dhënë prova. Merrni një vendim
të thjeshtë dhe të qartë. Shijoni modelin e hijshëm të
sipërfaqeve të jashtme. Ndihuni mirë në shtëpi.
• Sipërfaqe: colormix
• Trashësia: 6 cm
• Formate: 20 x 10 cm , 20 x 20 cm, 30 x 20 cm
Në dispozicion në formë të kombinuar, 3 formate në një paletë

cappuccino

Paneli ARTE në mënyrë optike pashmangshmërisht ngjan me
kalldrëmin dhe duket sikur përbëhet nga shumë elementë individualë.
Në realitet, ai përbëhet nga vetëm katër pllaka, që me një kombinim
alternativ shumë të thjeshtë përtfojmë optikën e një erashke (skema
tradicionale sipas së cilës përftohet kalldrëmi) ose të valëve.
• Sipërfaqe: colormix, e kuarcuar (antracit)
• Trashësia: 8 cm

Pllaka Arte përbëhet nga 4 elemente
në dimensione të ndryshme.

Për më shumë informacion mbi produktet, instalimin dhe përdorimin, vizitoni www.wienerberger.al

PLLAKA PËR AMBIENTE TË JASHTME

granit gri / antracit

granit gri

granit gri

granit gri

UMBRIANO

PLLAKA PËR AMBIENTE TË JASHTME

LA LINIA

®

Peisazhet e rajonit italian të Umbrias na frymëzuan për të hartuar
këtë trotuar. Vizualisht, duket se është një sipërfaqe prej graniti
natyror sepse secili trotuar është i ndërthurur në mënyrë unike. Me
linja dhe forma të drejta , ajo plotëson kriteret më të larta të dizajnit.
• S
 ipërfaqe: e spërkatur
• Trashësia: 8 cm
• Formate: 75x50 cm, 50x25 cm, 25x25 cm

granit gri

granit gri

antracit / gri e
errët

granit gri

®

granit gri

antracit

Një trotuar apo sipërfaqe e stolisur me thjeshtësi dhe elegancë. Kombinimi i granitit natyral dhe i një numri
të madh formatesh është i pëlqyeshëm për të gjithë. Ky produkt nuk ka nevojë për zbukurime shtesë për të
qenë gjithmonë tërheqës. Produkt i disponueshëm ekskluzivisht për sasi më të mëdha se 500 m2.

granit gri, antracit

• S
 ipërfaqe: e larë
• Trashësia: 8 cm
• Formate: 60x60 cm, 60x40 cm, 40x40 cm, 30x30 cm,
30x20 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm
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PLLAKA

granit gri

PLLAKA

gri e hapët

LA LINIA GRANDE
®

PASTELLA PLLAKA
®

granit gri

granit gri

gri e hapët

kafe në e
verdhë

terakota

gri e errët/
naftë

gri e hapët, gri e errët/naftë

Pllaka me ngjyra pastel dhe sipërfaqe të lara, ideale për tarracat më të bukura,
ballkone apo rrugica për këmbësorë.

Për të gjithë ata që dinë të shijojnë jetën, pllakat me format të madh
si La Linia Grande ju ofrojnë bukuri të përjetshme të interpretuar në
një dizajn klasik. Të jashtëzakonshme dhe ekskluzive.

• S
 ipërfaqe: e larë
• Trashësia: 3,8 cm
• Formate: 60x30 cm, 40x40 cm

• S
 ipërfaqe: e larë
• Trashësia: 10 cm
• Formate: 120x80 cm, 80x60 cm, 120 x40 cm

bazalt e kuqe e ndërthurur

granit gri

MAGNA

gri e zezë e bardhë e ndërthurur
®

granit gri

ELEGANT PLLAKA

lava gri

Pllaka të mëdha, edhe më të mëdha Magna! Sipërfaqja unike e spërkatur dhe formatet
moderne do të tërheqin vështrimin dhe do të shkaktojnë zili. Pllakat me format të madh
bëjnë që sipërfaqet të duken edhe më të mëdha dhe më elegante, dhe për shkak të
proporcionit të vogël të fugave krijohet përshtypja e një sipërfaqeje të qetë dhe tërheqëse.

Formati modern dhe ngjyrat e bukura të ndërthurura të
këtyre pllakave mund të kombinohen me çdo lloj shtëpie
dhe ngjyrën e fasadës. Për tarraca unike dhe zona e
sipërfaqe të tjera për këmbësorë.

• Sipërfaqe: e spërkatur
• Trashësia: 10 cm
• Formate: 120x80 cm, 80x60 cm, 120 x40 cm

• S
 ipërfaqe: colormix
• Trashësia: 3,8 cm
• Formate: 60x30 cm

bezhë e
ndërthurur

gri e zezë
e bardhë e
ndërthurur

bazalt e kuqe
e ndërthurur

bezhë e ndërthurur

gri e zezë e bardhë
e ndërthurur
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PLLAKA

PLLAKA

e bardhë
e bardhë

BRADSTONE OLD TOWN

®

e verdhë si
rërë

e bardhë

trio mix /
miks tresh

Atmosferë e këndshme dhe kënaqësi në shtëpinë tuaj. Sipërfaqja e profilizuar, jo e drejtë
dhe skajet e çrregullta janë tipare të këtyre paneleve. Më të bukura se çdo pllakë tjetër guri!
•
•
•
•

e verdhë si rërë

Sipërfaqe: e strukturuar
Trashësia: 3,8 − 4,4 cm
Në dispozicion në formë të kombinuar, 6 formate në një paletë, 1 paleta = 6,07 m2
Formate: 60x60 cm, 60x45 cm, 60x30 cm, 45x45 cm, 45x30 cm, 30x30 cm

PLLAKA

granit gri

grafit i bardhë

ASTI COLORI

gri-kafe e ndërthurur
®

UMBRIANO PLLAKA
®

grafit i bardhë gri-kafe e
ndërthurur

Këto pllaka magjepsin me një kompozim elegant të ngjyrave
ekspresive dhe i japin pllakës së re Asti Colorit një notë unike.
Linja e saj e drejtë me skajet e drejta nënvizojnë pamjen me
shumë efekt të sipërfaqes.

Liria e dizajnit nuk njeh kufij, dhe duke zgjedhur panelet Umbriano ju i jepni
shtëpisë tuaj një nuancë të personalitetit tuaj. Këto panele bëjnë përshtypje
me sipërfaqen e tyre unike dhe linjat e tyre të drejta.

• Sipërfaqe: colorflow
• Trashësia: 5 cm
• Format: 60x30 cm

• S
 ipërfaqe: e spërkatur
• Trashësia: 5 cm
• Formate: 60x30 cm

granit gri
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antracit/ gri e
errët

Bordurat e parkut prej betoni janë bërë prej
betoni cilësor dhe me formatet e tyre të
ndryshme përdoren për bordurat e rrugëve,
shëtitoreve dhe zonave të gjelbra.

BORDURË BETONI
• Formate: 100x20x5 cm,
gri e errët/naftë, bojë kafe, e kuqe, e verdhë, gri
100x20x8 cm gri

Inovacioni dhe funksionaliteti janë ato që përcaktojnë filozofinë e biznesit të Semmelrock.
Këtu mund të mësoni gjithçka rreth ikonave dhe veçorive e tiparve të produkteve tona.
Aplikimi i produktit - ngarkesa

Për kamionë të rëndë.
Për makinat e pasagjerëve
Për zonat e këmbësorëve

	
Semmelrock Protect ®

.

Në procesin e prodhimit, duke aplikuar teknologjitë
më moderne panelet/pllaka për ambiente të
jashtme bëhen rezistente ndaj ndikimeve të
jashtme . Rezultati: Produktet Semmelrock
pastrohen më lehtë sepse papastërtitë nuk mund të
ngjiten me lehtësi në sipërfaqen e tyre.

 istemi Einstein ®
S
Teknologji e pashembullt e fugës! Sistemi
inteligjenti patentuar Einstein® kujdeset që çdo
sipërfaqe të mbetet e qëndrueshme dhe e fortë.
F orma e kombinuar
Në rastin e produkteve në formë të kombinuar,
bëhet fjalë per disa dimensione të ndryshme të të
njëjtit trotuar të cilat prodhohen dhe paketohen në
një paletë.

	
Koncepti Semmelrock

Një dizajn - shumë mundësi! Të gjithë elementët
e Semmelrock Concept kanë të njëjtin trajtim
sipërfaqësor duke marrë/përftuar kështu një imazh
të bukur dhe uniform të mjedisit.

Shënim i rëndësishëm

Qëllimi i produktit në lidhje me ngarkesat e trafikut janë
rekomandimet tona të përgjithshme, ato duhet të jenë në
përputhje me kërkesat e sipërfaqes, d.m.th. me substratet e
projektuara. Konsultohuni me projektantë ose arkitektë në
lidhje me këtë.

Rezistenca ndaj ngricës dhe kripës

Semmelrock garanton rezistencë ndaj ngricave dhe kripës për të
gjitha produktet që mbajnë këtë deklaratë sipas standardit HRN
EN 1338: 2004, HRN EN 1339: 2004, HRN EN 1340: 2004. Mund
të përdoren vetëm substanca shkrirëse që janë të përshtatshme
për produkte betoni (p.sh. substanca që përmbajnë NaCl).
Substancat për shkrirje që bazohen në përbërës që përmbajnë
sulfate mund të shkaktojnë dëme në produktet tona të betonit
Rezistenca ndaj ngricës
Produkti është rezistent ndaj ngricës, por jo ndaj kripës.
Rezistenca ndaj ngricës përcaktohet përmes karakteristikave të
thithjes së ujit.

Cilësia

Produktet Semmelrock prodhohen dhe testohen sipas
standardeve evropiane të cilësisë HRN EN 1338: 2004, HRN EN
1339: 2004, HRN EN 1340:2004.

	
Cilësia - CE

Pllakat tona për ambiente të jashtme, trotuare etj, pllakat,
bordurat dhe muret mbajnë shenjën e cilësisë CE dhe bazohen
në kryerjen e provave sipas standardeve të zbatueshme
Evropiane, përkatësisht HRN EN 1338 (pllakat për jashtë), HRN
EN 1339 (pllakat), HRN EN 1340 (bordurat) dhe HRN EN 771- 3 për
mure.
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