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Płyty tarasowe Bradstone

Każdy ogród niezależnie od swojego charakteru jest dla właściciela
miejscem wypoczynku. Poszukując w nim chwil relaksu i wytchnienia,
warto zadbać o aranżacje nawierzchni, które oddają naturalne piękno
oraz wnoszą ciepłą atmosferę. Przekonaj się, w jaki sposób Bradstone
może zmienić oblicze bliskiego Tobie otoczenia,
wprowadzić do niego niepowtarzalny styl i uczynić je oazą spokoju.

– piękno naturalnego kamienia
Produkty Bradstone firmy Semmelrock
Stein + Design to płyty, rozety i murki
ogrodowe o wyglądzie naturalnego kamienia. Przy pomocy tradycyjnych metod wykorzystywanych w sztuce kamieniarstwa,
Rozeta i płyty Bradstone Old Town

udało się odtworzyć naturalną strukturę
i kształt. Powstała w ten sposób replika
prawdziwego kamienia odzwierciedla
wszystkie jego najlepsze cechy oraz w przeciwieństwie do swojego oryginału, jest
znacznie tańsza i łatwiejsza w układaniu.
Dzięki bogactwu różnorodnych elementów,
Bradstone umożliwia tworzenie oryginalnych murków, kwietników, schodów, tarasów oraz wielu innych detali architektury
ogrodowej.
Rozety Bradstone są dopełnieniem każdego
ogrodu urządzonego dla najbardziej wymagających. Swoją okazałością tworzą oryginalne akcenty przyciągające wzrok do najciekawszych zakątków ogrodu. Wzbogacają
także ścieżki ciekawymi zakolami oraz służą
do tworzenia półokrągłych minitarasów.
Rozety jednoczą w sobie starożytny charakter z nieskończoną możliwością kombinacji
formatów i sposobów układania.
Murki, skarpy, oprawa kwietników lub
oczek wodnych wytyczają i dzielą przestrzeń w ogrodzie na różne poziomy. Tą
grę między płaszczyzną a wysokością zre-

Fontanna i elewacja ściany z elementów systemu
murków Bradstone Madoc

alizować można perfekcyjnie korzystając
z bogactwa systemów murków Bradstone
Mountain Block oraz Madoc. Ogromna
ilość dopasowanych do siebie elementów,
przypominających wyglądem autentyczne kamienne bloki, ułatwia wykonanie
eleganckich murków oporowych, wykończenie schodów, rabatek i kwietników.
Płyty tarasowe Bradstone pozwalają odtworzyć w każdym ogrodzie urok i atmosferę zakątków znanych ze śródziemnomorskich krajów. Delikatnie profilowana faktura oraz ciepłe barwy ziemi
nadają powierzchniom czarującą i harmonijną tonację. Wybór dwóch różnych
kolorów powierzchni ułatwia wykonanie ciekawej kompozycji.
Więcej informacji na temat naszych produktów i innowacji znaleźć można
w katalogu Ogród – Nowe Pomysły.
Zamów go na stronie www.semmelrock.pl
lub pod numerem telefonu 025 756 21 38.
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