
PREZENTACJA

NOWE PRODUKTY
Parkiet ogrodowy i podk³ady kolejowe

to nowe propozycje w programie

BRADSTONE. Obejmuje on pe³n¹ pa-

letê produktów od p³yt ogrodowych i ta-

rasowych po murki, stopnie schodowe

i obrze¿a. Ich rustykalny charakter wy-

wodzi siê ze znanej w dawnych czasach

rêcznej techniki obróbki. Przy pomocy

tradycyjnych metod wykorzystywanych

w sztuce kamieniarstwa, uda³o siê od-

tworzyæ autentyczn¹ strukturê i kszta³t.

Powsta³a w ten sposób replika natural-

nego kamienia odzwierciedla wszystkie

jego najlepsze cechy oraz, w przeciwieñ-

stwie do swojego orygina³u, jest tañsza

i ³atwiejsza w uk³adaniu. Podobna idea

wykorzystana zosta³a w realizacji par-

kietu ogrodowego i podk³adów kolejo-

wych.

PARKIET 
W BARWACH SOSNY
Dziêki parkietowi ogrodowemu, który

jest pierwsz¹ tego typu propozycj¹ na

polskim rynku, taras zyskaæ mo¿e zupe³-

nie inne oblicze. Wiernie odtworzona

kolorystyka sprawia, ¿e p³yty parkietowe

wygl¹daj¹ jak autentyczne drewno sos-

nowe. Maj¹ dodatkowo szereg zalet do-

stêpnych tylko dla p³yt betonowych. S¹

niezwykle trwa³e i odporne na zadrapa-

nia oraz uszkodzenia mechaniczne. Nie

wymagaj¹ tak¿e konserwacji i s¹ bardzo

³atwe w uk³adaniu. Stosuje siê je tak¿e

na œcie¿kach ogrodowych. 

PODK£ADY KOLEJOWE
Drugim produktem charakteryzuj¹cym siê

niezwykle oryginaln¹ faktur¹ drewna s¹

podk³ady kolejowe. Oddaj¹ one urok au-

tentycznych elementów podbudowy torów

i ods³aniaj¹ szlachetn¹ fakturê starego

drewna. Uk³adaæ je mo¿na na œcie¿kach

ogrodowych, jako oprawa rabatek kwiato-

wych lub w po³o¿eniu pionowym jako

obrze¿e. Potrafi¹ one upiêkszyæ ka¿d¹

œcie¿kê lub rabatkê kwiatow¹. 

Z bogatsz¹ ofert¹ zapoznaæ siê mo¿na

bli¿ej w zupe³nie nowym katalogu obej-

muj¹cym ca³y program BRADSTONE.

Mo¿na go zamówiæ na stronie interne-

towej www.semmelrock.pl lub pod nu-

merem telefonu 0 25 756 21 38.

SEMMELROCK STEIN + DESIGN Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6, 05-340 Ko³biel

tel. 025 756 21 00

www.semmelrock.pl

D³ugotrwa³e piêkno i naturalna estetyka to czêsto trudny kompromis

w przypadku drewnianych nawierzchni w ogrodzie. Natomiast parkiet

ogrodowy i podk³ady kolejowe firmy Semmelrock Stein + Design 

to nowe produkty, które ³¹cz¹c w sobie najlepsze cechy wyrobów 

z betonu, oddaj¹ urok autentycznego drewna

– piêkno drewna 
i trwa³oœæ na lata

Oprawa rrabatki zz ppodk³adów kkolejowych

Taras zz pparkietu oogrodowego Podk³ady kkolejowe ww aaran¿acji œœcie¿ki
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