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propozycja firmypropozycja firmy

O firmieO firmie
Firma Semmelrock Stein+Design specjalizuje si  w sztuce kszta towa-

nia przestrzeni. Podstawowym celem jest opracowywanie produktów, 

których jako  i kolorystyka wp ywaj  pozytywnie na wygl d otocze-

nia. Aran uj c przestrze  szlachetnymi kostkami brukowymi, p ytami 

tarasowymi, systemami murków Semmelrock Stein+Design mo na 

kreowa wiat wed ug w asnych potrzeb i smaku. Tworz c w ten spo-

sób wokó  domu, w ogrodzie, na tarasie czy przy gara u podstaw

swojej przestrzeni yciowej, pi knej i harmonijnej. 

Nieszablonowa ofertaNieszablonowa oferta
Zapraszamy do odwiedzenia ogrodów wystawowych, w których mo -

na przekona  si  o jako ci szlachetnych kostek i p yt, ich ciekawej 

kolorystyce i bogatej palecie rozwi za . W czasie przyjemnego spa-

ceru mo na znale  inspiracj  oraz praktyczne rozwi zania kszta -

towania nawierzchni.

www.semmelrock.plwww.semmelrock.pl
Bez konieczno ci wychodzenia z domu mo na odwiedzi  nasz wir-

tualny ogród w internecie, zamówi  aktualny katalog „Pomys y na 

ogród” oraz obejrze  bogat  galeri  zdj  z realizacji prywatnych, 

jak i komercyjnych.

Szlachetne kostki brukoweSzlachetne kostki brukowe
Poni ej przedstawiamy wybrane szlachetne kostki brukowe:

La Linia – wzbogacona szlachetnymi kruszywami bazaltu lub grani-

tu subtelnie iskrzy w promieniach s o ca – klasyka elegancji 

Naturo –  nieregularny kszta t, wdzi k granitu – naturalna elegan-

cja 

IL Campo – unikalna szorstka powierzchnia i wyj tkowe zabarwie-

nie ka dego kamienia – niezale no  stylu

Pastella – z dodatkami kamieni szlachetnych i wysokiej jako ci pia-

skami kwarcowymi – esencja elegancji

Szlachetne p ytySzlachetne p yty
Uzupe nieniem oferty kostek brukowych s  szlachetne p yty:

Pastella – doskona e do komponowania z systemem kostek Pastella 

– kompleksowe rozwi zanie

Corona Brillant – uszlachetnione alpejskim kruszywem w czterech 

pobudzaj cych wyobra ni  kolorach: z ocistym, koralowym, bar-

wach Dunaju i alpejskiej zieleni 

Picola – klasyczne p yty o du ej wytrzyma o ci i wysokich w a ci-

wo ciach  antypo lizgowych

Systemy ogrodze i murkówSystemy ogrodze  i murków
System ogrodzeniowy Sonnblick to gustowna oprawa domu. Elementy 

przypominaj  bloki skalne. Ogrodzenie dost pne jest w dwóch kolo-

rach: szarym granicie i ó tym pastelowym.

Rodzina Bradstone to bogata paleta produktów do aran acji prze-

strzeni wokó  domu i w ogrodzie:

Bradstone – system murków Mountain Block – trapezowy kszta t

kamieni pozwala na tworzenie prostych, ukowych i okr g ych mur-

ków

Bradstone – system murków Madoc – atwy w monta u, imitu-

je kamie upkowy 

Bradstone Old Town – p yty, rozety, stopnie, obrze a i kamie-

nie naro ne 

Bradstone p yty tarasowe – ródziemnomorska atmosfera w na-

szym klimacie

Bradstone parkiet ogrodowy – wiernie odtwarzaj  faktur  drew-

na sosnowego 

Bradstone podk ady kolejowe – naturalnie odwzorowuje p kni -

cia, s oje i lady po gwo dziach

Szlachetna kostka brukowa, p yty tarasowe 
oraz systemy ogrodze  i murków

nasze ogrody wystawowe:

Gdynia, ul. Osada Kolejowa 1A, tel. 058 623 13 41

Ko biel k/ Warszawy ul. 1 Maja 6, tel. 025 756 21 28

Gliwice, ul. Wyczó kowskiego 109, tel. 032 305 30 18

Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.

05-340 Ko biel, ul. 1 Maja 6

www.semmelrock.pl, e-mail: informacja@semmelrock.com 


