
Dyskretna i naturalna elegancja, zewnêtrz-

ny autentyzm, nowoczesna technologia

produkcji i znakomite w³aœciwoœci antypo-

œlizgowe to cechy wyró¿niaj¹ce program

p³yt Semmelrock. Zharmonizowana paleta

kolorów oraz klasyczne formaty umo¿li-

wiaj¹ projektowanie nawierzchni, które

idealnie komponuj¹ siê z ka¿dym tarasem,

miejscem wokó³ domu i ogrodu. Jeszcze do

koñca paŸdziernika p³yty zakupiæ mo¿na

w promocyjnej cenie.

Delikatnie p³ukana powierzchnia p³yt

Corona Brillant wykonana jest z natural-

nego kruszywa alpejskiego i dostêpna

jest w czterech wyj¹tkowych kolorach.

Subtelna faktura powierzchni p³yt ideal-

nie nadaje siê do tworzenia unikalnych

i eleganckich kompozycji na tarasach

i w ogrodach zimowych. Pow³oka ochron-

na Color Protect dba o ³atwe utrzymanie

p³yt w czystoœci i zachowanie oryginalne-

go koloru przez d³ugie lata. 

Chc¹c zaaran¿owaæ swój taras lub ogród

w subtelnej kolorystyce i uzyskaæ prak-

tyczn¹, antypoœlizgow¹ powierzchniê,

idealnym rozwi¹zaniem s¹ tak¿e p³yty Pa-

stella. Powierzchnie w dwóch ró¿nych

barwach jura i jasnoszary – da-

j¹ mo¿liwoœæ komponowania

œcie¿ek i podjazdów wykona-

nych z kostki brukowej Pastel-

la z placami, tarasami i schoda-

mi wy³o¿onymi p³ytami tej sa-

mej serii.

Gruboziarnista faktura p³yt 

Picola podkreœla ich niepowta-

rzalny urok i sprawia, ¿e s¹ one

chêtnie stosowanym elemen-

tem architektury ogrodowej,

a zw³aszcza w miejscach w któ-

rych liczy siê komfort chodze-

nia. Kolory ¿ó³tobr¹zowy i sza-

roczarny pozwalaj¹ uzyskaæ po-

wierzchnie o spokojnych i na-

turalnych barwach.

Wyj¹tkowoœæ p³yt tarasowych

Bradstone polega na œród-

ziemnomorskim stylu, który

swoim charakterem przypomina natu-

ralnie wytarte powierzchnie terakoty

lub piaskowca. Doskona³e, rustykalne

profile i ciep³e kolory wnosz¹

do ka¿dego domu niepowta-

rzalny, po³udniowy klimat.

Uk³adaæ je mo¿na zarówno na

zewn¹trz budynków jak i w

pomieszczeniach.

Wiêcej informacji na temat naszych pro-

duktów i innowacji znaleŸæ mo¿na w kata-

logu Ogród – Nowe Pomys³y.

Zamów go na stronie www.semmelrock.pl

lub pod numerem telefonu 025 756 21 38.
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PREZENTACJA

Jesteœ znudzony nawierzchniami

ze zwyk³ych p³ytek ceramicznych?

Szukasz czegoœ nowoczesnego 

i niepowtarzalnego? Jeœli oprócz

tego uwa¿asz, ¿e reprezentacyjne

miejsca wymagaj¹ ekskluzywnych

rozwi¹zañ, idealnym produktem

spe³niaj¹cym powy¿sze kryteria s¹

szlachetne p³yty tarasowe

Semmelrock.

P³yty tarasowe

P³yty ttarasowe BBradstone ooddaj¹ uurok œœródziemnomorskich nnawierzchni

P³yty CCorona BBrillant tto bbogactwo

kolorów ii oodpornoœæ nna zzabrudzenia

Fabryka Ko³biel

tel. 025 756 21 00

Fabryka Gliwice

tel. 032 305 30 30

Fabryka Gdynia

tel. 058 623 35 04

Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.

www.semmelrock.pl

P³yty PPastella ss¹ eeleganck¹ oopraw¹

tarasów ii oogrodów zzimowych
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