
Prezentacja firmowa

Produkty Bradstone firmy Semmelrock Stein 

+ Design to p yty, rozety i murki ogrodowe 

o wygl dzie naturalnego kamienia. Przy po-

mocy tradycyjnych metod wykorzystywanych 

w sztuce kamieniarstwa, uda o si  odtwo-

rzy  naturaln  struktur  i kszta t. Powsta a

w ten sposób replika prawdziwego kamienia 

odzwierciedla wszystkie jego najlepsze cechy 

oraz w przeciwie stwie do swojego orygina u,

jest znacznie ta sza i atwiejsza w uk adaniu. 

Dzi ki bogactwu ró norodnych elementów, 

Bradstone umo liwia tworzenie oryginalnych 

murków, kwietników, schodów, tarasów oraz 

wielu innych detali architektury ogrodowej.

Rozety Bradstone s  dope nieniem ka dego 

ogrodu urz dzonego dla najbardziej wymaga-

j cych. Swoj  okaza o ci  tworz  oryginalne 

akcenty przyci gaj ce wzrok do najciekaw-

szych zak tków ogrodu. Wzbogacaj  tak-

e cie ki ciekawymi zakolami oraz s u  do 

tworzenia pó okr g ych minitarasów. Rozety 

jednocz  w sobie staro ytny charakter z nie-

sko czon  mo liwo ci  kombinacji formatów 

i sposobów uk adania.

Murki, skarpy, oprawa kwietników lub 

oczek wodnych wytyczaj  i dziel  przestrze

w ogrodzie na ró ne poziomy. T  gr  mi dzy 

p aszczyzn  a wysoko ci  zrealizowa  mo -

na perfekcyjnie korzystaj c z bogactwa syste-

mów murków Bradstone Mountain Block oraz 

Madoc. Ogromna ilo  dopasowanych do sie-

bie elementów, przypominaj cych wygl dem

autentyczne kamienne bloki, u atwia wykona-

nie eleganckich murków oporowych, wyko -

czenie schodów, rabatek i kwietników. 

P yty tarasowe Bradstone pozwalaj  od-

tworzy  w ka dym ogrodzie urok i atmosfe-

r  zak tków znanych ze ródziemnomorskich 

krajów. Delikatnie profilowana faktura oraz 

ciep e barwy ziemi nadaj  powierzchniom 

czaruj c  i harmonijn  tonacj . Wybór dwóch 

ró nych kolorów powierzchni u atwia wyko-

nanie ciekawej kompozycji.

Wi cej informacji na temat naszych produk-

tów i innowacji znale  mo na 

w katalogu Ogród – Nowe Pomys y. 

Zamów go na stronie www.semmelrock.pl

lub pod numerem telefonu  025 756 21 38.

Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.

Fabryka Ko biel, tel. 025 756 21 00

Fabryka Gliwice, tel. 032 305 30 30

Fabryka Gdynia, tel. 058 623 35 04

www.semmelrock.pl

– pi kno naturalnego kamienia
Ka dy ogród niezale nie od swojego charakteru jest dla w a ciciela 

miejscem wypoczynku. Poszukuj c w nim chwil relaksu i wytchnienia, 

warto zadba  o aran acje nawierzchni, które oddaj  naturalne pi kno 

oraz wnosz  ciep  atmosfer . Przekonaj si , w jaki sposób Bradstone 

mo e zmieni  oblicze bliskiego Tobie otoczenia, wprowadzi  do niego 

niepowtarzalny styl i uczyni  je oaz  spokoju.

Rozeta i p yty Bradstone Old Town

P yty tarasowe Bradstone Murki z elementów systemu Madoc
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