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Szlachetna kostka brukowa,
płyty tarasowe i ogrodowe

WOKÓŁ  DOMU

Nieszablonowa oferta. Ofertę firmy Semmelrock wyróżnia szeroki asortyment szla-
chetnej kostki brukowej i płyt tarasowych, które dostępne są w różnych kształtach
i kolorach. Ilość wzorów ułożenia i rodzajów powierzchni gwarantuje możliwość do-
wolnego i indywidualnego projektowania przestrzeni wokół domu i w ogrodzie. Dzię-
ki temu każdy, nawet najbardziej wyrafinowany pomysł zrealizowany zostanie w wy-
smakowanym stylu. Dla klientów firma Semmelrock wykonuje także bezpłatne pro-
jekty. Gotowy plan ułożenia nawierzchni dostarczamy po zamówieniu wybranych
produktów.

Kostka w Twoim stylu. Filozofią firmy Semmelrock jest także możliwość wyraże-
nia własnego i indywidualnego stylu wokół miejsca zamieszkania. Wybierając kost-
kę lub płyty, możesz zdecydować, czy Twój ogród będzie śródziemnomorską oazą,
a dom wytwornym dworkiem.

Naturalny wdzięk. Naturo to oryginalna kostka brukowa o płukanej powierzchni,
która przypomina prawdziwy granit. Doskonale nadaje się do tworzenia nastrojowych
miejsc takich jak: tarasy, ścieżki ogrodowe, alejki wokół domu oraz podjazdy. Mała
wielkość i nieregularny kształt kamieni pozwalają dopasować kostkę do każdego po-
mysłu oraz tworzyć niebanalne wzory ułożenia. Ich atrakcyjność wzbogacić mogą czte-
ry różne kolory powierzchni: jura, jasnoszary, antracyt i nowy kolor srebrzysty.

Ciepło południa. Kto lubi kraje południowe i panującą tam atmosferę, może od-
tworzyć ją w swoim domu i ogrodzie wybierając „postarzaną” kostkę brukową Vin-
dobona lub Castello antico. Kostki o „postarzanej” powierzchni idealnie prezen-
tują się w zacienionych alejkach w ogrodzie i wokół domu. Nierówne krawędzie two-
rzą rozproszony obraz powierzchni, która swoim wyrazistym charakterem przypo-
mina stary śródziemnomorski bruk.

Piękno kamienia. Produkty Bradstone to płyty i murki ogrodowe o wyglądzie na-
turalnego kamienia. Przy pomocy tradycyjnych metod wykorzystywanych w sztuce
kamieniarstwa, udało się odtworzyć naturalną strukturę i kształt. Powstała w ten
sposób replika prawdziwego kamienia odzwierciedla wszystkie jego najlepsze cechy,
a w przeciwieństwie do swojego oryginału jest znacznie tańsza i łatwiejsza w ukła-
daniu. Dzięki bogactwu różnorodnych elementów Bradstone umożliwia tworzenie
oryginalnych murków, kwietników, schodów, tarasów oraz wszelkich innych detali
architektury ogrodowej.
Więcej informacji na temat produktów i usług znaleźć można w katalogu Pomysły
na ogród. Zamów go na stronie www.semmelrock.pl lub pod numerem telefonu
025 756 21 38

Nowości. Parkiet ogrodowy
Bradstone to pierwsza tego
rodzaju propozycja na pol-
skim rynku. Realistyczne od-
tworzenie kolorystyki oraz
faktury drewna sprawia, że
płyty betonowe wyglądają jak
autentyczne deski sosnowe.
Na każdej z poszczególnych
części parkietu zostały wier-
nie odwzorowane słoje oraz
sęki drewna. Parkiet ogrodo-
wy przeznaczony jest do ukła-
dania na tarasach oraz jako
materiał do ozdabiania ście-
żek ogrodowych.

Drugą z nowości są podkłady
kolejowe Bradstone, będą-
ce wierną kopią prawdziwych
elementów torów kolejowych.
Faktura naturalnie odwzoro-
wuje słoje, pęknięcia, ślady po
gwoździach oraz brązową
barwę podkładów. Podkłady
kolejowe mają wiele zastosowań. Można je układać na ścieżkach ogrodowych czy

też wykorzystać jako oryginalny materiał do oprawy rabatek kwiatowych. W poło-
żeniu pionowym mogą stanowić obrzeże klombów z kwiatami oraz ścieżek, a także
palisadę w ogródkach. 

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów
Aprobaty i certyfikaty: PN-EN 1338 (kostka brukowa), PN-EN 1339 (płyty bruko-
we), PN-EN 1340 (krawężniki betonowe), elementy małej architektury ulic i ogrodów
PN-EN 13198
Usługi: transport, doradztwo techniczne, projektowanie dla klientów CADPROJEKT
Nagrody: złoty medal dla podkładów kolejowych Bradstone na łódzkich targach
INTERBUD ’08
Pozostała oferta: system ogrodzeniowy SONNBLICK, cegła ogrodowa VARIO
(tworzenie murków, kwietników, donic, ławek), elementy drogowe (krawężniki, obrze-
ża), elementy małej architektury (palisady, murki oporowe), kostka brukowa prze-
mysłowa

Parkiet ogrodowy i podkłady kolejowe – uroda drewna i niezwykła trwałość

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Sp. z o.o.
UL. 1 MAJA 6, 05-340 KOŁBIEL
TEL. 025 756 21 00, FAKS 025 756 21 56
FABRYKA KOŁBIEL: 
UL. 1 MAJA 6, 05-340 KOŁBIEL
TEL. 025 756 21 28, FAKS 025 756 21 29
FABRYKA GLIWICE: 
UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 109, 44-109 GLIWICE
TEL. 032 305 30 30, FAKS 032 305 30 35
FABRYKA GDYNIA: 
UL. OSADA KOLEJOWA 1A, 81-220 GDYNIA
TEL. 058 623 35 04, FAKS 058 623 12 53
www.semmelrock.pl
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Kostka brukowa Castello antico – urok starego kamieniaPłyty Bradstone Old Town – wygląd naturalnego kamienia i możliwość różnorodnych aranżacji

Kostka brukowa Pastella – elegancki format i delikatne kolory płukanej powierzchniKostka brukowa Naturo – piękno i kreatywność granitu
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