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Szlachetna kostka brukowa,
płyty tarasowe i ogrodowe

P R E Z E N TA C J A

Nieszablonowa oferta

Ofertê firmy Semmelrock Stein + Design wyró¿nia szeroki asorty-

ment szlachetnej kostki brukowej i p³yt tarasowych, które dostêpne

s¹ w ró¿nych kszta³tach i kolorach. Iloœæ wzorów u³o¿enia i rodza-

jów powierzchni gwarantuje mo¿liwoœæ dowolnego i indywidual-

nego projektowania przestrzeni wokó³ domu i w ogrodzie. Dziêki

temu ka¿dy, nawet najbardziej wyrafinowany pomys³ na ogród lub

otoczenie domu zrealizowany zostanie w wysmakowanym stylu. 

Dla naszych klientów wykonujemy tak¿e bezp³atne projekty.

Gotowy plan u³o¿enia nawierzchni dostarczamy po zamówieniu

wybranych produktów. 

Innowacyjnoœæ

Produkty marki Semmelrock to tak¿e nieprzemijaj¹ce piêkno,

najwy¿sza jakoœæ przez d³ugie lata oraz sta³e inwestycje w ich

unowoczeœnianie. Innowacyjna technologia hydrofobizacji sprawia,

¿e nasza kostka brukowa i p³yty tarasowe charakteryzuj¹ siê

najwy¿sz¹ odpornoœci¹ na dzia³anie czynników atmosferycznych, 

a ich powierzchnia dziêki pow³oce ochronnej Color Protect nie

traci intensywnego koloru i jest odporna na zabrudzenia.

Kostka w Twoim stylu

Naszym przes³aniem jest tak¿e mo¿liwoœæ wyra¿enia w³asnego 

i indywidualnego stylu wokó³ miejsca zamieszkania. Wybieraj¹c

kostkê lub p³yty, mo¿esz zdecydowaæ, czy Twój ogród bêdzie

œródziemnomorsk¹ oaz¹ a dom wytwornym dworkiem.

Naturalny wdziêk. Naturo to oryginalna kostka

brukowa o p³ukanej powierzchni, która przypomina prawdziwy

granit. Doskonale nadaje siê do tworzenia nastrojowych miejsc

takich jak: tarasy, œcie¿ki ogrodowe, alejki wokó³ domu oraz pod-

jazdy. Ma³a wielkoœæ i nieregularny kszta³t kamieni pozwalaj¹

dopasowaæ kostkê do ka¿dego pomys³u oraz tworzyæ niebanalne

wzory u³o¿enia. Ich atrakcyjnoœæ wzbogaciæ mog¹ trzy ró¿ne kolory

powierzchni: jura, jasnoszary oraz antracyt. 

Ciep³o po³udnia. Kto lubi kraje po³udniowe i panuj¹c¹ tam atmosferê,

mo¿e odtworzyæ j¹ w swoim domu i ogrodzie wybieraj¹c „postarzan¹”

kostkê brukow¹ Vindobona lub Castello antico. Kostki o „postarzanej”

powierzchni idealnie prezentuj¹ siê w zacienionych alejkach w ogrodzie

i wokó³ domu. Nierówne krawêdzie rozluŸniaj¹ obraz powierzchni,

która swoim wyrazistym charakterem przypomina stary œródziem-

nomorski bruk. 

Klasyczna elegancja. P³yty tarasowe to produkty w klasycznym

formacie 40x40 cm, który doskonale nadaje siê do aran¿acji ele-

ganckich tarasów, schodów, obrze¿y basenów i alejek ogrodowych.

Ich powierzchnia uzyskiwana jest dziêki zastosowaniu mieszanki

szlachetnych kruszyw oraz specjalnej metodzie p³ukania, która

nadaje tym produktom specyficzny, bardzo elegancki charakter.

Piêkno kamienia. Produkty Bradstone to p³yty i murki ogrodowe

o wygl¹dzie naturalnego kamienia. Przy pomocy tradycyjnych

metod wykorzystywanych w sztuce kamieniarstwa, udaje siê 

odtworzyæ naturaln¹ strukturê i kszta³t. Powsta³a w ten sposób rep-

lika prawdziwego kamienia odzwierciedla wszystkie jego najlepsze

cechy, oraz w przeciwieñstwie do swojego orygina³u jest znacznie

tañsza i ³atwiejsza w uk³adaniu. Dziêki bogactwu ró¿norodnych 

elementów Bradstone umo¿liwia tworzenie oryginalnych murków,

kwietników, schodów, tarasów oraz wszelkich innych detali

architektury ogrodowej.

Wiêcej informacji na temat produktów i us³ug znaleŸæ mo¿na 

w katalogu Ogród – Nowe Pomys³y. Zamów go na stronie

www.semmelrock.pl lub pod numerem telefonu 025 756 21 38

Bloczki Madoc z serii produktów Bradstone umożliwiają tworzenie fantazyjnych murków i kwietników

INFORMACJE DODATKOWE
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieæ dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN 1338 (kostka brukowa), PN-EN

1339 (p³yty brukowe), PN-EN 1340 (krawê¿niki betonowe), 

elementy ma³ej architektury ulic i ogrodów PN-EN 13198

Us³ugi: transport, doradztwo techniczne, projektowanie dla klien-

tów CADPROJEKT

Nagrody: Certyfikat Solidna Firma ’05/’06, nagroda Srebrny Kask

dla p³yt Corona Brillant na Miêdzynarodowych Targach Lubel-

skich LUBDOM ’06, z³oty medal dla P³yt Bradstone Old Town na

Miêdzynarodowych Targach Lubelskich LUBDOM ’07, wyró¿nie-

nie dla kostki Naturo na ³ódzkich targach INTERBUD ’07

Pozosta³a oferta: system ogrodzeniowy SONNBLICK, ceg³a

ogrodowa VARIO (tworzenie murków, kwietników, donic, ³awek),

elementy drogowe (krawê¿niki, obrze¿a), elementy ma³ej architek-

tury (palisady, murki oporowe), kostka brukowa przemys³owa
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WOKÓ£  DDOMU

SEMMELROCK SSTEIN+DESIGN SSp. zz oo.o.

Centrala/FABRYKA KO£BIEL: 

ul. 1 Maja 6, 05-340 Ko³biel

tel. 025 756 21 00, faks 025 756 21 56

FABRYKA GLIWICE:

ul. Wyczó³kowskiego 109, 44-109 Gliwice

tel. 032 305 30 30, faks 032 305 30 35

FABRYKA GDYNIA:

ul. Osada Kolejowa 1A, 81-220 Gdynia

tel. 058 623 35 04, faks 058 623 12 53

www.semmelrock.pl

Kostka Castello antico o postarzanej powierzchni oddaje atmosferê

œródziemnomorskiego bruku

Szlachetne p³yty Pastella s¹ idealnym wykoñczeniem obrze¿y

basenów i tarasów

Szczotkowana kostka IL CAMPO tworzy nawierzchnie 

o niespotykanej kolorystyce

Bradstone Old Town  to piêkno kamienia ukryte w p³ytach 

tarasowych
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