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Vintage – podró  w czasie
Do domów rustykalnych, utrzymanych w sty-

lu ródziemnomorskim, z elementami drew-

na i kamienia, doskonale pasuj  kostki o obija-

nej, szlachetnej powierzchni tj. Castello Antico 

oraz Vindobona firmy SEMMELROCK STEIN 

+ DESIGN. Dzi ki specjalnej obróbce nazy-

wanej „postarzaniem”, nawi zuj  klimatem 

do dworskich uliczek, nabieraj  antycznego 

charakteru. Idealnie imituj  star  nawierzch-

ni  kamienn  o nieregularnych kraw dziach 

i ciekawej fakturze. Ciep e,  melan owe bar-

wy, urzekaj  swym naturalnym wygl dem. 

Sprawdz  si  zarówno jako ciekawa dekora-

cja ogrodowych tarasów jak i na intensywnie 

u ytkowanym podje dzie do gara u.

Ogromn  popularno ci  w naszym kra-

ju ciesz  si  odrestaurowane dworki szlachec-

kie oraz domy budowane w stylu staropolskim. 

Otoczenie tego typu budynków powinno na-

wi zywa  do jego klimatu. Spójn  i doskona-

 propozycj  na nawierzchnie wokó  takich 

domów b dzie kostka Stary Bruk Gda ski. 

Z wygl du przypomina dawne, kamienne na-

wierzchnie. Specjalna mieszanka bazaltowe-

go kruszywa w wierzchniej warstwie, nadaje 

kostce interesuj c  porowato , która znacznie 

podnosi komfort chodzenia. Dodatkowo, trzy 

formaty kamieni oraz bogata paleta barw po-

zwol  odpowiednio dopasowa  kostk  do oto-

czenia. U ywaj c kostki Castello Antico czy 

Stary Bruk Gda ski firmy SEMMELROCK 

STEIN+DESIGN, atrakcyjnie wydzielisz strefy 

spacerowe wokó  oczka wodnego a tak e miej-

sce na grilla. Nadasz im tym samym przytulny, 

niepowtarzalny charakter, sprzyjaj cy wiosen-

nym spacerom i letniemu wypoczynkowi. 

Nowocze nie – kostka 
brukowa Natuto
Kostk  umo liwiaj c  tworzenie nowocze-

snych motywów jest kostka brukowa Naturo 

firmy SEMMELROCK STEIN + DESIGN. Z jej 

pomoc  na nawierzchniach zaprojektujesz ma-

lownicze rozety, wachlarze oraz uki. Dzi ki 

ma ym kszta tom kamieni i bogatej kolorysty-

ce, daje szans  aran owania oryginalnych, 

geometrycznych wzorów, pasuj cych do nowo-

czesnej architektury. Ze wzgl du na niewielki 

rozmiar idealnie nadaje si  m. in. do kompono-

wania zakr tów, uków i urokliwych, w skich 

alejek ogrodowych. 

Nowatorskie zestawienia
Je li jeste  zwolennikiem nowatorskich i od-

wa nych rozwi za  w aran acji przestrze-

ni, mo esz wybra  awangardowe zestawienie 

kostki brukowej Naturo firmy SEMMELROCK 

STEIN + DESIGN z kostkami  nawi zuj cy-

mi do stylu retro tj.:  Stary Bruk Gda ski b d

Castello Antico. Nale y jednak pami ta , aby 

wzory i kolory nawierzchni wokó  naszego 

domu dopasowane by y do elewacji budynku 

i stylistyki naszego ogrodu. Tylko wtedy b d

tworzy  spójn  ca o , urzekaj c swym niepo-

wtarzalnym stylem.

Produkty firmy SEMMELROCK 

STEIN + DESIGN to po czenie funkcjonal-

no ci, wysokiej jako ci, klasycznej elegan-

cji i wyszukanego stylu. Dobór rodzaju, ko-

loru i wzoru kostki brukowej to wybór na 

d ugie lata, dlatego warto go dobrze przemy-

le . Szeroka oferta produktów na nawierzch-

ni  firmy SEMMELROCK STEIN + DESIGN na 

pewno sprosta Twoim oczekiwaniom i gustom. 

Pozostaje tylko kwestia wyboru!

Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.

Centrala: 05-340 Ko biel, ul. 1 Maja 6

tel. 025 756 21 00

www.semmelrock.pl

W jaki sposób uszlachetni  swój ogród? Wybra  styl retro czy postawi

na nowoczesno ? A mo e po czy  ró ne trendy? 

W ofercie firmy SEMMELROCK STEIN + DESIGN znajdziemy utrzymane 

w stylu retro, zwanym te vintage kostki brukowe Vindobona, Castello 

Antico czy Stary Bruk Gda ski. Do tworzenia nowoczesnych, oryginal-

nych wzorów polecamy za  kostk  brukow  Naturo. Styli ci natomiast 

proponuj  po czenie kostek w stylu  vintage  z klasycznymi wzorami.

Nawierzchnie na czasie
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