
Pierwsze spojrzenie na nowo ci sk ania

mo e do stwierdzenia, e ogl damy bardzo 

ciekawe, drewniane podk ady kolejowe oraz 

parkiet ogrodowy. Tymczasem surowcem, któ-

ry pos u y  do stworzenia tak wiernych kopii 

drewna, jest …beton.

Parkiet ogrodowy
Realistyczne odtworzenie kolorystyki oraz 

faktury drewna w parkiecie ogrodowym spra-

wia, e p yty wygl daj  jak autentyczne de-

ski sosnowe. Na ka dej z poszczególnych 

cz ci parkietu zosta y wiernie odwzorowa-

ne s oje oraz s ki drewna. Parkiet ogrodowy 

Semmelrock przeznaczony jest do uk adania 

na tarasach oraz jako materia  do ozdabiania 

cie ek ogrodowych.

Naturalne drewno, którym wy o yliby my 

cie ki w ogródkach, wytrzyma najwy ej kil-

ka lat. Wielokrotnie trwalszy efekt osi gniemy 

za pomoc  parkietu ogrodowego. Szczególnie 

dobrze b dzie wygl da  jako pod o e przy al-

tanach w ogrodach oraz w alejkach na dzia -

kach le nych. Parkiet mo na wykorzysta

równie  do wy o enia pomostów oraz most-

ków nad wod , a tak e do pokrycia stopni 

schodów. 

Podk ady kolejowe
Drug  z nowo ci firmy Semmelrock s  pod-

k ady kolejowe, b d ce wiern  kopi  prawdzi-

wych elementów torów kolejowych. Faktura 

naturalnie odwzorowuje s oje, p kni cia, la-

dy po gwo dziach oraz br zow  barw  pod-

k adów. Podk ady kolejowe maj  wiele za-

stosowa . Mo na je uk ada  na cie kach 

ogrodowych czy te  wykorzysta  jako ory-

ginalny materia  do oprawy rabatek kwiato-

wych. W u o eniu pionowym mog  stanowi

obrze e klombów z kwiatami oraz cie ek, 

a tak e palisad  w ogródkach. Podk ady kole-

jowe wyró nione zosta y z otym medalem na 

XV Targach Budownictwa Interbud w odzi. 

Komisja konkursowa doceni a no-

watorskie wzornictwo zastosowa-

ne w produkcie firmy.

Niestandardowa forma oraz wy-

gl d podk adów kolejowych 

stwarzaj  szerokie mo li-

wo ci ich wykorzystania 

do ozdabiania ogrodów. 

Bardzo ciekawe efekty 

stylistyczne osi gnie-

my, uk adaj c podk a-

dy w pewnych odst -

pach 

na cie ce 

w ogródku. Przestrze

pomi dzy poszczególny-

mi stopniami warto wy o y wi-

rem, kamieniami lub obsia  traw . Przy 

oczkach wodnych mo na pokusi  si  o nie-

standardowe wyko czenie kraw dzi zbiorni-

ka, montuj c podk ady kolejowe poziomo lub 

te  w pionie. 

Semmelrock wiadczy Klientom us ug  pro-

jektowania nawierzchni z wykorzystaniem 

firmowych produktów. Zleceniodawca otrzy-

muje gotowy projekt architektoniczny ze 

szczegó owym wyliczeniem zapotrzebowania 

na wybrany materia  oraz propozycjami wzo-

rów u o enia. 

Wi cej informacji: www.semmelrock.pl

Podk ady kolejowe przy rabatkach 
kwiatowych?
Parkiet na cie ce ogrodowej?

Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6, 05-340 Ko biel

tel. 025 756 21 00

www.semmelrock.pl

Oferta firmy Semmelrock – wiod cego produ-

centa kostki brukowej, p yt tarasowych oraz 

systemów ogrodze  – wzbogacona zosta a

o nowe, ciekawe produkty: pierwszy w Polsce 

parkiet ogrodowy oraz podk ady kolejowe 

Artyku  promocyjny


