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Z najwyższej półki
W naszej szerokości geograficz-
nej domy najczęściej znajdują 
się blisko dróg, a tarasy otwie-
rają przestrzeń domu na ogród 
po jego południowej stronie. 
Tak zorientowany taras jest na-
turalnym przedłużeniem salonu i tak jak on 
staje się częścią reprezentacyjną domu. Przy 
dobrej pogodzie jest to główne miejsce popo-
łudniowego odpoczynku i spotkań z zaproszo-
nymi gośćmi.

Warto wymagać
Jaki zatem materiał zastosować do ułożenia ta-
rasu? Ze względu na jego rolę wybór nie może 
być dziełem przypadku. Biorąc pod uwagę wa-
lory estetyczne i trwałość, idealne na taras są 
szlachetne płyty wykonane z betonu. Mogą mieć 
nieregularny kształt i przypominać naturalny 
kamień, drewno oraz  mogą mieć format stan-
dardowych kwadratowych płytek uszlachetnio-
nych w procesie produkcji.

Nieszablonowa oferta
W ofercie firmy Semmelrock Stein+Design znaj-
dują się płyty tarasowe pasujące do różnych 
stylów otoczenia. Całość oferty dopełnia boga-

ta kolorystyka dostępnych mo-
deli. Daje to ogromne możliwo-
ści aranżacyjne przestrzeni nie 
tylko na tarasie. 
Pastella – uszlachetniane 
barwnymi kamieniami szla-
chetnymi i paskiem kwarco-

wym płyty 40 × 40 cm, dostępne w kolorze ja-
snoszarym i jura
Corona Brillant – wzbogacane dodatkiem barw-
nego kamienia szlachetnego płyty 40 × 40 cm, 
dostępne w kolorach złocistym, koralowym, 
barwach Dunaju i alpejskiej zieleni
Picola – wzbogacone wyselekcjonowaną mie-
szanką kruszyw płyty 40x40 cm dostępne są 
w kolorze żółtobrązowym
Bradstone – bogata paleta produktów m.in.:
 prostokątne płyty Bradstone Old Town  o nie-

regularnej fakturze dostępne w kolorach pia-
skowym, wapiennym, szarozielonym i porfiro-
wym
 Bradstone płyty tarasowe 30 × 30 cm o natu-

ralnie profilowanej powierzchni i nieregular-
nie łamanych krawędziach, dostępne w kolo-
rach piaskowym i terakota
 Bradstone podkłady kolejowe – wiernie od-

wzorowane słoje, pęknięcia i ślady po gwoździach 
– produkt dostępny w wymiarze 60 × 25 cm

 Bradstone parkiet ogrodowy dostępny 
w kształcie kwadratu o wymiarach 45 × 45 
z wzorem prostym lub ukośnym oraz w forma-
cie koła o średnicy 50cm, doskonale odtwarza 
kolorystykę drewna sosnowego

Diabeł tkwi w szczegółach 
Nawierzchnia tarasu, ścieżek ogrodowych, mała 
architektura – powinny współgrać z wyglądem 
budynku i jego charakterem. Szczególnie tra-
dycyjny styl budowania dobrze łączy się na-
wierzchniami naśladującymi kamień – o sto-
nowanych barwach i miękkich, zaokrąglonych 
krawędziach. Dobrze jest zastanowić się wcze-
śniej, jak wybrany typ nawierzchni będzie kom-
ponował się ze strukturą i kolorem ścian bu-
dynku, cokołów, pokrycia dachowego, a także 
detali ogrodzenia. Taki wysiłek z pewnością się 
opłaci, a ostateczny efekt będzie cieszyć przez 
długie lata. 

Kształtowanie przydomowej przestrzeni to zadanie pozornie łatwe, bar-
dzo ciekawe i  odpowiedzialne. Jej wygląd powinien zostać dopasowany do 
architektury budynku, otoczenia a przede wszystkim gustu domowników. 
Niewiele jest materiałów budowlanych, które jak płyty tarasowe Semmelrock 
Stein+Design, są w stanie spełnić tak różnorodne wymagania. 
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Taras – miejse spotkań i relaksu
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