
pprreezzeennttaaccjjaa  ffiirrmmoowwaa

165
10  2 0 0 6

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 ro-

dzajów powierzchni gwarantuje możliwość dowolnego i in-

dywidualnego projektowania przestrzeni wokół domu i w

ogrodzie. Dzięki temu każdy, nawet najbardziej wyrafinowa-

ny pomysł zostanie zrealizowany w wysmakowanym stylu.

W zależności od wybranego produktu – kostki brukowej płu-

kanej lub obijanej, płyt tarasowych płukanych lub imitują-

cych naturalny kamień – uzyskać można efekt klasycznej ele-

gancji lub naturalnego wdzięku.

KLASYCZNA ELEGANCJA

Kostka brukowa La

Linia w kolorze ja-

snego granitu wyróż-

nia się delikatnie

płukaną powierzch-

nią  z dodatkiem bia-

łego marmuru. Kostka

doskonale nadaje się

do aranżacji eleganc-

kich i reprezentacyj-

nych alejek, podjaz-

dów do garażu, tara-

sów czy wejść do domu.

System uzupełniają

kamienie intarsjowane

w kolorach: jasny gra-

nit, antracytowy bazalt

i niebieski. Wzbogacają one efekt wizualny i umożliwiają wy-

różnienie powierzchni delikatnymi akcentami geometryczny-

mi, np. w kształcie 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 „posta-

rzaną” kostkę brukową Vindobona lub Castello antico.

Kostka Vindbona o obijanej powierzchni idealnie prezen-

tuje się w zacienionych alejkach w ogrodzie i wokół domu.

Nierówne krawędzie rozluźniają obraz powierzchni,

która swoim wyrazistym charakterem przypomina stary

śródziemnomor-

ski bruk. Dwa

dostępne kolory:

szaroczarny me-

lanż i pomarań-

czowobrązowy

melanż dosko-

nale  komponu-

ją się z otaczają-

cą architekturą

i ogrodem o stylu

n o w o c z e s n y m

lub tradycyjnym. 

System kostki bru-

kowej Castello an-

tico urzeka swoim

ciepłym, natural-

nym wdziękiem. Delikatne nierówności powierzchni podkre-

ślają żywy charakter tej kostki, a nieregularnie łamane kra-

wędzie tworzą spoiny o unikalnym, antycznym wyglądzie.

Castello antico to kostka stworzona do stylowego kształto-

wania powierzchni, zachęcających do odpoczynku i refleksji.

Trzy melanżowe odcienie kolorystyczne i dwie wielkości kost-

ki tworzą pole do kreacji urzekających powierzchni.

NATURALNY

WDZIĘK

Naturo to orygi-

nalna kostka bru-

kowa przypomi-

nająca naturalny

granit. Doskonale

nadaje się do two-

rzenia nastrojo-

wych miejsc ta-

kich jak: tarasy, ro-

zety, ścieżki ogro-

dowe i wokół domu, podjazdy. Mała wielkość i nieregularny

kształt pozwalają dopasować kostkę do każdego projektu

i pomysłu oraz tworzyć niebanalne wzory ułożenia, które

dodatkowo wzbogacić mogą trzy różne kolory powierzchni:

jura, jasnoszary oraz antracyt. 

Więcej informacji na temat produktów oraz innowacji

SEMMELROCK znaleźć można w katalogu Ogród – Nowe

Pomysły 2006. Zamów go na stronie www.semmelrock.pl

lub pod numerem telefonu 025 757 32 10 wew. 138

Fabryka Gliwice: tel. 032 305 30 30, faks 032 305 30 35
Fabryka Kołbiel: tel. 025 757 32 10, faks 025 757 31 35
Fabryka Gdynia: tel. 058 623 35 04, faks 058 623 12 53

www.semmelrock.pl
e-mail: marketing@semmelrock.com.pl
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