
NOUîn portofoliul Semmelrock

UNICITATE
Două culori unice în România,  
bej cenușiu și albastru patinat

DURABILITATE
Rezistență sporită a culorilor  
și formei datorită agentului 
Semmelrock Protect

AMENAJĂRI CREATIVE
Formatul combi permite variante 
multiple de montaj

RETTINO
Culori unice & creativitate fără limite



Ce este pavajul Rettino?
Primul pavaj din România de 4 cm grosime, în format combi
Pavajul Rettino reprezintă libertate. Libertatea de
a te juca cu nuanțe și forme, astfel încât rezultatul
final să oglindească perfect viziunea ta.

Rettino îți oferă oportunitatea de a-ți personaliza 
grădina fară constrângeri, transformând-o într-un 
spațiu intim și călduros, de o frumusețe inegalabilă.

grosime pavaj dimensiune/cm nr. buc. rând mp/palet

4 CM

10x20 12

16,2020x20 12

30x20 6

Observații: 
Toate dimensiunile indicate reprezintă dimensiuni de fabricație a pavelei, împreună cu grosimea distanțierilor.

Recomandat
pentru terase, alei de grădină
și din jurul casei, curți interioare,
poteci, trotuare, alte căi 
de acces pentru trafic pietonal.

Albastru patinat

Gri
Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate în broșură și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.
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Pentru o 
amenajare de vis 
a grădinii tale
Avantaje ale produsului

Nenumărate modalități de aranjare
Formatul combi cu trei dimensiuni disponible 
(30x20 cm / 20x20 cm / 20x10 cm) oferă 
posibilități multiple de punere în operă, diferite 
și unice, așadar ai libertatea de a-ți crea propriul 
design, adaptat preferințelor tale.

Varietate cromatică
Rettino este disponibil în 4 culori și 2 tipuri 
de texturi cromatice: Colormix (variantele Bej 
cenușiu și Albastru patinat) și uni (variantele 
Gri și Gri deschis), putând fi adaptate ușor 
elementelor înconjurătoare, dar și diferitelor 
preferințe estetice.

Calitate ridicată și preț avantajos
Pavajul Rettino este primul produs Semmelrock 
cu o grosime de doar 4 cm în acest format,  
oferindu-ți toate beneficiile unui pavaj versatil, 
elegant și rezistent în schimbul unei investiții 
considerabil mai mici, ce lasă loc pentru multe 
alte bucurii alături de familie.

Montare ușoară și rezistență mecanică garantată
Pavajul Rettino se remarcă prin distanțieri și 
margini cu cant ce asigură o montare ușoară, 
rapidă și o suprafață finală rezistentă, de care  
te vei putea bucura fără griji mulți ani.

Rezistență sporită a culorilor și suprafețelor
Culoarea produsului nu se deteriorează în timp  
și are rezistență crescută la intemperii  
datorită prezenței agentului de hidrofobizare  
Semmelrock Protect, ce previne pătrunderea apei 
în structura pavajului. De asemenea, pavajul 
este rezistent la îngheț și soluții de degivrare pe 
bază de clorură de calciu, astfel că, indiferent 
de situația meteorologică, Rettino își păstrează 
intacte forma și aspectul estetic.

Pavajul Rettino 
este marcat  
cu următoarele 
simboluri

Capacitate portantă
Adecvat pentru traficul pietonal

Rezistență la îngheț și soluții de 
degivrare pe bază de clorură de calciu
Semmelrock garantează rezistența la 
îngheț și soluții de degivrare pe bază  
de clorură de calciu pentru toate 
produsele declarate conform cu  
EN 1338, EN 1339 și EN 1340

Format combi
Dimensiuni combinate cu mai multe 
forme pentru un aspect original

Criterii CE
Pavajele, dalele, sistemele de gard, 
bordurile și bolțarii Semmelrock au 
înscris simbolul CE, garanția verificării 
produselor conform cu EN 1338 (pavaj), 
EN 1339 (dale), EN 1340 (borduri), EN 
15435 (sisteme de gard), EN 771 (bolțari)

Rettino | Bej cenușiu Rettino | Albastru patinat

Rettino | Gri Rettino | Gri deschis

10x20 cm

20x20 cm

30x20 cm

10x20 cm

20x20 cm

30x20 cm

10x20 cm

20x20 cm

30x20 cm

10x20 cm

20x20 cm

30x20 cm

Se poate combina cu:

Bordură pentru parc

Dimensiuni:
100 x 20 x 5 cm: roșu, bej, brun, negru
  50 x 20 x 5 cm: gri, roșu

Bordurile sunt elemente de amenajare extrem  
de importante prin funcționalitatea lor.  
Montarea acestora conferă suprefeței un aspect 
îngrijit și plăcut.

Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate în broșură 
și produsele reale se supun condițiilor tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.
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Modele de montaj

Sfaturi pentru  
profesioniști 

1  Realizați un strat suport stabil, 
rezistent la îngheț și permeabil.

2  Respectați o pantă de scurgere 
longitudinală de minimum 0,5 % și 
transversală de minimum 2,5 %

3  Patul de split trebuie realizat 
dintr-un material adecvat. 
Grosimea trebuie să fie între  
4 și max. 6 cm. 

4  Rosturile trebuie să aibă o grosime 
de 3 mm până la max 5 mm.

5  Operația de rostuire se va realiza 
folosind nisip de granulație  
0-2 mm. 

6   Compactarea suprafeței se va 
realiza cu ajutorul unei plăci 
compactoare cu element de 
protecție din cauciuc. 

7  După această operație, se va 
acoperi suprafața pavată cu nisip 
de rostuire și se va îndepărta după 
2-3 zile.

MODEL 1

Necesar linie:
10x20x4 cm: 12 buc.
20x20x4 cm: 12 buc.
30x20x4 cm:   6 buc.

Formate disponibile

MODEL 2

Necesar linie:
10x20x4 cm: 12 buc.
20x20x4 cm: 12 buc.
30x20x4 cm:   6 buc.

Aplicația mobilă GardenVisions
Fii designerul  
propriei tale grădini 

Îți dorești să îți amenajezi 
terasa, grădina sau aleile, 
dar nu știi cum ar arăta sau 
ce produs ți se potrivește?
Aplicația mobilă 
 Semmelrock  GardenVisions  
îți permite să poți  vizualiza 
propriile idei de  amenajare 
cu produsele preferate 
 Semmelrock. Tot ce  trebuie 
să faci este să încarci o 
fotografie și să marchezi 
zona pe care dorești să o 
pavezi. Poți alege din cele 
peste 100 de modele, culori 
sau suprafețe în combinație 
cu nisipul de rosturi 
potrivit. Poți ajusta 
aliniamentul și perspectiva 
 folosind opțiunile aplicației.  
Pe lângă opțiunea  
de vizualizare, aplicația 
îți permite să salvezi 
 simularea sau să o trimiți 
direct la Semmelrock 
pentru  informații 
suplimentare.

Realizează propria 
simulare a grădinii  
sau a terasei tale!

Aplicația mobilă 
GardenVisions poate fi 
accesată de pe telefon 
sau tabletă, utilizând 
orientarea landscape 
sau portret.

Alege soluția potrivită 
pentru proiectul tău!

Ai posibilitatea de a 
compara mai multe 
soluții de pavaj.

Descărcare gratuită
Aplicația GardenVisions 
este disponibilă în App 
Store sau Google Play.
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wienerberger.ro

Semmelrock Stein+Design S.R.L.
CIF RO 17842720
Șos. București-Ploiești nr. 42-44, Sector 1, București, CP - 013696
Băneasa Business & Technology Park,  Clădirea A1, Etaj 1
Tel.: +40 372 156 151 | Fax: +40 21 361 0469

Semmelrock este un brand Wienerberger

wienerberger.ro 
youtube.com/WienerbergerOfficial
facebook.com/WienerbergerRomania
instagram.com/wienerberger_romania

Rettino | Gri deschis


