
3  2 0 0 7 147

PREZENTACJA

Semmelrock Stein + Design

Szlachetne nawierzchnie
NIESZABLONOWA OFERTA

Ofertę firmy Semmelrock Stein + Design

wyróżnia szeroki asortyment szlachetnej

kostki brukowej, która dostępna jest

w różnych kształtach i kolorach.

Ilość wzorów ułożenia i rodzajów po-

wierzchni gwarantuje możliwość dowol-

nego i indywidualnego projektowania

przestrzeni wokół domu i w ogrodzie.

Dzięki temu każdy, nawet najbardziej wy-

rafinowany pomysł zostanie zrealizowany

w wysmakowanym stylu. W zależności od

wybranego produktu – kostki brukowej

płukanej lub obijanej, płyt tarasowych

płukanych lub imitujących naturalny ka-

mień – uzyskać można efekt klasycznej

elegancji lub naturalnego wdzięku.

NATURALNY WDZIĘK

Naturo to oryginalna kostka brukowa

przypominająca naturalny kamień grani-

towy. Doskonale nadaje się do tworzenia

nastrojowych miejsc takich jak: tarasy,

rozety, ścieżki ogrodowe i wokół domu,

podjazdy. Mała wielkość i nieregularny

kształt pozwalają do-

pasować kostkę do

każdego projektu i po-

mysłu oraz tworzyć

niebanalne wzory uło-

żenia, które dodatko-

wo wzbogacić mogą

trzy różne kolory po-

wierzchni: jura, jasno-

szary oraz antracyt. 

KLASYCZNA

ELEGANCJA

Kostka brukowa La

Linia w kolorze jas-

nego granitu o deli-

katnie płukanej po-

wierzchni i dodatkiem białego marmuru

doskonale nadaje się do aranżacji ele-

ganckich i reprezentacyjnych alejek,

podjazdów do garażu, tarasów czy wejść

do domu. System uzupełniają kamienie

intarsjowane w kolorach: jasny granit,

antracytowy bazalt i niebieski. Wzboga-

cają one efekt wizualny i umożliwiają

wyróżnienie powierzchni

delikatnymi akcentami geo-

metrycznymi, np. w kształ-

cie trójkątów. Kostka La

Linia zabezpieczona została

systemem Color Protect,

który dba o łatwiejsze czysz-

czenie powierzchni i chroni

intensywność jej koloru. 

CIEPŁO 

POŁUDNIA

Kto lubi kraje południowe

i panującą tam atmosferę,

może odtworzyć ją w swoim

domu i ogrodzie wybierając

„postarzaną” kostkę bruko-

wą Vindobona lub Castello

antico.

Kostki o „postarzanej” po-

wierzchni idealnie prezentują

się w zacienionych alejkach

w ogrodzie i wokół architek-

tury o antycznym charakte-

rze. Nierówne krawędzie roz-

luźniają obraz powierzchni,

która swoim wyrazistym charakterem przy-

pomina stary śródziemnomorski bruk.

Różnorodne melanże kolorystyczne umoż-

liwiają harmonijne aranżacje z każdym

miejscem.

Więcej informacji na temat produktów

oraz innowacji SEMMELROCK znaleźć

można w katalogu Ogród – Nowe Pomysły.

Zamów go na stronie www.semmelrock.pl

lub pod numerem telefonu 025 756 21 38.

Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel

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

www.semmelrock.pl

e-mail: marketing@semmelrock.com.pl
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