
Jesteś znudzony nawierzchniami

ze zwykłych płytek ceramicznych?

Szukasz czegoś nowoczesnego

i niepowtarzalnego? Jeśli oprócz

tego uważasz, że reprezentacyjne

miejsca wymagają ekskluzywnych

rozwiązań, idealnym produktem

spełniającym powyższe kryteria

są szlachetne płyty tarasowe

Semmelrock.

Dyskretna i naturalna elegancja, zewnętrz-

ny autentyzm, najwyższa jakość i nowocze-

sna technologia produkcji to cechy wyróż-

niające program płyt Semmelrock. Zhar-

monizowana paleta kolorów oraz klasyczne

formaty umożliwiają projektowanie na-

wierzchni, które idealnie komponują się

z każdym tarasem, miejscem wokół domu

i ogrodu. W zależności od wybranego pro-

duktu uzyskać można efekt klasycznej ele-

gancji lub naturalnego wdzięku. 

Delikatnie płukana powierzchnia płyt 

Corona Brillant wykonana jest z naturalne-

go kruszywa alpejskiego i dostępna jest

w czterech wyjątkowych kolorach. Subtelna

faktura powierzchni płyt idealnie nadaje się

do tworzenia unikalnych i eleganckich

kompozycji na tarasach, w ogrodach i skwe-

rach. Powłoka ochronna Color Protect dba

o łatwe utrzymanie płyt w czystości i zacho-

wanie naturalnego koloru przez długie lata.

Chcąc zaaranżować swój taras lub ogród

w subtelnej kolorystyce i uzyskać prak-

tyczną, antypoślizgową powierzchnię, ide-

alnym rozwiązaniem są płyty Pastella. Po-

wierzchnie w dwóch różnych barwach –

jura i jasnoszary – dają

możliwość komponowa-

nia ścieżek i podjazdów

wykonanych z kostki

brukowej Pastella z pla-

cami, tarasami i schoda-

mi wyłożonymi płytami

tej samej serii.

Gruboziarnista faktura

płyt Picola podkreśla

ich niepowtarzalny urok

i sprawia, że są one chęt-

nie stosowanym ele-

mentem architektury

ogrodowej, a zwłaszcza

w miejscach w których liczy się komfort

chodzenia. Kolory żółtobrązowy i szaro-

czarny pozwalają uzyskać powierzchnie o

spokojnych i naturalnych barwach.

Wyjątkowość płyt tarasowych Bradstone

polega na śródziemnomorskim stylu, któ-

ry swoim charak-

terem przypomina

naturalnie wytarte

powierzchnie te-

rakoty lub pia-

skowca. Doskonałe, rustykalne profile

i ciepłe kolory wnoszą do każdego domu

niepowtarzalny, południowy klimat.

Układać je można zarówno na zewnątrz

budynków jak i w pomieszczeniach. 

Więcej informacji na temat naszych pro-

duktów i innowacji znaleźć można w kata-

logu Ogród - Nowe Pomysły. 

Zamów go na stronie www.semmelrock.pl

lub pod numerem telefonu 025 756 21 38.

Płyty tarasowe 

PREZENTACJA

Fabryka Kołbiel
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
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