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Szerokie możliwości
Rodzaje uszlachetnionej powierzchni
Powierzchnia wielu naszych kostek brukowych jest uszlachetniana w trakcie i po zakończeniu procesu produkcji. Zabiegi
te mają na celu wyłącznie podniesienie walorów estetycznych bruku i nie wpływają w adnej mierze na właściwości uytkowe.
Poniej prezentujemy techniki stosowane przy powstawaniu produktów Semmelrock.

Powierzchnia „ColorFusion”

Powierzchnia „płukana”

Unikalna metoda barwienia nawierzchni.
Nadająca pojedynczym kamieniom niepowtarzalny wzór. Produkt wyróżnia się
eleganckim, stonowanym zabarwieniem.

Proces polega na wypłukaniu z wierzchniej
warstwy kostki drobin betonu i wyeksponowaniu grubszych ziaren grysu ze szlachetnego kamienia naturalnego o intensywnej
barwie. Produkty „płukane” charakteryzują
się połyskiem, którego intensywność zaley
od szlachetnych kruszyw.

Produkty z powierzchnią „Color Fusion”:
- Umbriano

Produkty z płukaną powierzchnią:
- Corona Brillant
- Pastella

- La Linia
- Picola

- Naturo

Powierzchnia „kolor-mix”

Powierzchnia „szczotkowana”

Proces polega na subtelnym zabarwieniu
wierzchniej warstwy kostki kolorem
o różnej mocy natężenia. Produkt wyróżnia
się nierównomiernie i oryginalnie zabarwioną powierzchnią.

W procesie szczotkowania na powierzchni
kostki powstaje subtelna, lekko porowata
faktura. W efekcie powstaje nieszablonowy melanż kolorystyczny.

Produkty z powierzchnią kolor-mix:

Produkty ze szczotkowaną powierzchnią:
- IL Campo

- Appia Antica
- Palio

Powierzchnia „postarzana”

Powierzchnia „strukturalna”

kostka poddawana jest procesowi
obijania w specjalnym bębnie. W efekcie
powstaje produkt o niepowtarzalnym,
zabytkowym charakterze.

Powierzchnia stylizowana na wzór
naturalnego kamienia wygląda bardzo
realistycznie. A niewielkie różnice
wysokosci są efektem zamierzonym.

Produkty z postarzaną powierzchnią:

Produkty z powierzchnią strukturalną:

- Castello antico
- Vario
- Vindobona

- Bradstone

Powierzchnia „odłupywana”

Powierzchnia „naturalny beton”

Łamana powierzchnia elementów
wygląda surowo i naturalnie.

Zewnętrzna warstwa kostki wzbogacona
jest warstwą kwarcu lub jest wyłącznie
wykonana z surowego betonu. Dzięki
temu jest bezpretensjonalna i estetyczna.

Produkty z odłupywaną powierzchnią:
- sonnblick

Produkty z „naturalną” powierzchnią:
- ARTE kostka staromiejska
- Bruk klasyczny
- Citytop
- Nardo
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Innowacyjna jakość
symbole, którymi oznaczamy nasze produkty.

CONCEPT

Semmelrock Concept – Jedno rozwiązanie. Bogactwo możliwości.
Bogactwo moliwych rozwiązań w jednej rodzinie produktów. Łącząc ze sobą kostki brukowe i płyty,
elementy uzupełniające mona uzyskać jednorodną i statyczną aranację przestrzeni.

Uszlachetnianie powierzchni
Produkty semmelrock poddawane są procesom specjalnej obróbki powierzchni. Uszlachetnianie
produktów polega na płukaniu, szczotkowaniu, postarzaniu, profilowaniu, odłupywaniu i nakładaniu
barw. Wszystkie techniki prezentujemy na stronie obok.

Impregnacja
Technologia zabezpieczająca wierzchnią warstwę produktu, poprzez zamknięcie naturalnych porów
i wypełnienie impregnatem wolnych sfer. W efekcie, na powierzchni, powstaje ochronna warstwa, która
podwyższa właściwości użytkowe kostek brukowych takie jak ścieralność, odporność na zabrudzenia oraz
mróz i sole odladzające. Impregnowane kostki brukowe są łatwiejsze w utrzymaniu czystości
i dłużej zachowują oryginalną barwę.

Hydrofobizacja
Technologia ta polega na specjalnej obróbce mieszanki betonowej. Dzięki niej zredukowana zostaje
naturalna tendencja kostki betonowej do wchłaniania wilgoci pochodzącej z opadów deszczu lub
znajdującej się w gruncie. Wierzchnia, dekoracyjna warstwa kostki brukowej chroniona jest również
systemem hydrofobizacji. Powstaje w ten sposób znakomicie „oddychający” produkt z betonu
o zwiększonej odporności na działanie mrozu oraz soli. końcowy efekt to wyraźna redukcja wykwitów
wapiennych.

Odporność na mróz i sól
Produkty semmelrock są systematycznie badane w akredytowanym laboratorium IBDiM w Warszawie
na działanie agresywnych czynników atmosferycznych. Wyniki potwierdzają odporność produktów
semmelrock na zamrażanie i odmrażanie z udziałem soli odladzających. Wyroby semmelrock
spełniają w tym zakresie wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340.

Jakość
Do wytwarzania naszych produktów stosujemy najwyższej jakości surowce. Wszystkie etapy produkcji
podlegają szczegółowej kontroli. Produkty sEMMELROCk są zgodne z europejskimi normami PN-EN 1338,
PN-EN 1339, PN-EN 1340 i Aprobatami Technicznymi. Wszystkie produkty są poddawane badaniom
wewnętrznym zgodnie z Zakładową kontrolą Produkcji oraz badaniom zewnętrznym przez akredytowaną
jednostkę IBDiM w Warszawie.

Kryteria CE
Nasze płyty posiadają znak CE w oparciu o Normę PN-EN 1339 dla betonowych płyt brukowych. Znak CE
pozwala na sprzedaż płyt do wszystkich krajów Unii Europejskiej i jest gwarantem najwyższej jakości.

Kombiforma
kombiforma jest to zestaw kostek brukowych w różnych formatach zapakowanych na jednej palecie.
Pakiet kamieni jest gotowym wzorem ułożenia nawierzchni. Produkty dostępne są wyłącznie w zestawach.
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Produkt kombi / Semmelrock Concept
Kombiforma jest to zestaw kostek brukowych w różnych formatach zapakowanych
na jednej palecie. Pakiet kamieni jest
gotowym wzorem ułożenia nawierzchni.
Produkty dostępne są wyłącznie w zestawach.

Zalety:
• łatwe i szybkie układanie
• gotowy wzór do zastosowania, zarówno w pionie
lub poziomie
• możliwość kreowania własnego wzoru ułożenia
• jednolita faktura nawierzchni

Produkty oferowane w zestawach kombiforma:
Naturo
Pastella
Appia Antica
Palio
Stary Bruk Gdański
Bruk klasyczny

strona
strona
strona
strona
strona
strona
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CONCEPT

Jedno rozwiązanie. Bogactwo możliwych rozwiązań
w jednej rodzinie produktów. Łącząc ze sobą kostki brukowe,
płyty i elementy uzupełniające można uzyskać jednolitą
i statyczną aranżację przestrzeni.

Płyty

Produkty Semmelrock Concept:
Kostka brukowa La Linia
Płyty La Linia
Bradstone płyty, murki, stopnie

strona 26- 29
strona 62- 63
strona 82- 99

Kostka brukowa
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UMBRIANO

LA LINIA

®

®

BRADSTONE
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®

Semmelrock Premium
Od lat naszą specjalnością jest kreowanie innowacyjnych,
doskonałych technicznie produktów. Beton to materiał wszechstronnie stosowany, który daje możliwość tworzenia trwałych
i interesujących rozwiązań. Wykorzystywanie w produkcji
nowoczesnych technologii, wysokiej jakości kruszyw oraz
międzynarodowych doświadczeń pozwala oferować produkty dopracowane do perfekcji. Z potrzeby piękna i życia
w harmonijnym świecie powstają unikatowe i indywidualne
rozwiązania.
Produkty Semmelrock Premium wyróżniają się wysoką
jakością i wyjątkową fakturą. Opracowane i stworzone
ze specjalnie dobranych komponentów z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii pozwalają kreować estetyczną
i funkcjonalną przestrzeń.

UMBRIANO

®

Ponadczasowa elegancja. Proste formaty kamieni i unikalna
barwa powierzchni wzbogacają każdą przestrzeń.
strona 22- 25

Kostka brukowa Umbriano

LA LINIA

®

Prawdziwa klasyka. Bogactwo formatów, płukana
powierzchnia z dodatkiem kamienia naturalnego, stonowane
kolory to spełniona obietnica ponadczasowej estetyki
nawierzchni.
strona 26- 29
strona 62- 63

Kostka brukowa La Linia
Płyty La Linia

ARTE KOSTKA STAROMIEJSKA

®

NOWOŚĆ

Tradycyjna nawierzchnia. Nowoczesna technologia. Innowacyjny opatentowany system wiązania kostki gwarantujący
odpowiednią szerokość odstępów między kostkami.
strona 30- 31

ARTE Kostka Staromiejska

BRADSTONE

®

Blisko natury. Różnorodność produktów, faktur, kolorów
i formatów to nieograniczone możliwości kreowania otoczenia.
Płyty, murki, stopnie,
elementy uzupełniające

strona 82- 99

www.semmelrock.pl
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Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor szary granit.
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Semmelrock Premium
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KOSTKA BRUKOWA

KOSTKA BRUKOWA

UMBRIANO

®

Semmelrock Premium

Zainspirowani klimatem włoskiego regionu Umbria, pełnego malowniczych zakątków, miasteczek osadzonych na szczytach wzgórz stworzyliśmy kostkę brukową Umbriano. Włosi nazywają Umbrię „zielonym sercem Włoch” oraz „Umbra mistica, Umbra santa” (Umbria – mistyczna i święta kraina). Bogata w lasy, góry i doliny, pełna słońca przeplatanego lśniącą
w dolinach mgiełką jest jednak surowa i zdecydowanie różni się klimatem od pozostałych regionów Włoch. Wybierają ją
ludzie, którzy poszukują nowych doznań estetycznych, którzy chcą czegoś więcej niż gotowe scenariusze przygotowane
przez biura podróży.
Taka jest nasza kostka brukowa Umbriano. Bogato nasycona kolorem z zastosowaniem unikalnego barwienia. Duże
i wygodne formaty kamieni, wyglądem przypominające granit zastosowane do aranżacji przestrzeni wokół domu,
nie przytłaczają otaczającej architektury, lecz dodają jej majestatu. Nowoczesna kostka brukowa Umbriano, jest dla tych,
którzy wiedzą dokładnie co im się podoba i cenią sobie oryginalność i wygodę.

Właściwości:
• Unikalna metoda barwienia nawierzchni – ColorFusion.
• Impregnacja podnosząca trwałość, komfort użytkowania
i zabezpieczająca przed wchłanianiem wód opadowych
oraz naturalnych zanieczyszczeń użytkowych.
• Wysoka wytrzymałość wierzchniej warstwy użytkowej na
ścieranie dzięki zastosowaniu specjalnych kruszyw
kwarcowych.

•
•
•
•
•
•

Cechy:

Zastosowanie:
•
•
•
•

Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
Kostka bezfazowa.
Duże, eleganckie formaty kamieni.
Ostre harmonizujace krawędzie.
Odporność na mróz i sól.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, dziedzińce, chodniki, pasaże.

K ol or y :

brązowobeżowy

grafitowobiały

antracytowografitowy

Formaty:
kostka brukowa Umbriano
grubość: 6 cm

25 x 25 cm
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kostka brukowa Umbriano
grubość: 8 cm

37,5 x 25 cm

25 x 50 cm

37,5 x 25 cm

25 x 25 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Kostka brukowa Umbriano, kolor grafitowobiały.

Kostka brukowa Umbriano, kolor antracytowografitowy.

Kostka brukowa Umbriano, kolor brązowobeżowy.

Kostka brukowa Umbriano, kolor grafitowobiały.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Kostka brukowa Umbriano, kolor grafitowobiały.

Kostka brukowa Umbriano, kolor antracytowografitowy.

Kostka brukowa Umbriano, kolor grafitowobiały.
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Kostka brukowa Umbriano, kolor grafitowobiały.

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Kostka brukowa Umbriano, kolor grafitowobiały.

Kostka brukowa Umbriano, kolor antracytowografitowy.

Kostka brukowa Umbriano, kolor brązowobeżowy.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

LA LINIA

®

Semmelrock Premium

La Linia to szlachetna kostka o eleganckim obliczu i stonowanej kolorystyce. Płukana powierzchnia oraz proste
kształty kamieni z dodatkiem bazaltu lub granitu tworzą klasyczną, harmonijną przestrzeń, która idealnie współgra
z innymi kostkami oraz kamieniami naturalnymi. Nadaj swojemu otoczeniu ponadczasowy styl!

Właściwości:

Zastosowanie:

• Delikatnie płukana powierzchnia z dodatkiem kamienia
naturalnego.
• Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

•
•
•
•

Cechy:

Jednolita powierzchnia:

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, dziedzińce, chodniki, pasaże.

Płyty La Linia

strona 62

Kolory:

jasny granit

szary granit

antracytowy bazalt

Formaty:
kostka brukowa La Linia
grubość: 8 cm

40 x 40 cm
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30 x 30 cm

20 x 30 cm

20 x 20 cm

10 x 20 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor jasny granit i antracytowy bazalt.

Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor jasny granit i antracytowy bazalt.

Szlachetna kostka brukowa La Linia, kolor antracytowy bazalt.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor jasny granit i antracytowy bazalt.

Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor jasny granit i antracytowy bazalt.
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Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor antracytowy bazalt.

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor jasny granit i antracytowy bazalt.

Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor antracytowy bazalt i jasny granit.

Szlachetna kostka brukowa La Linia,
kolor jasny granit i antracytowy bazalt
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

ARTE

N O WO
KOSTKA STAROMIEJSKA®

Semmelrock Premium

Wykorzystaj naturalną urodę tradycyjnej kostki brukowej do aranżacji swojej posesji. Niezależnie czy lubisz styl klasyczny
czy nowoczesny, dzięki nowej Kostce Staromiejskiej ARTE, każda przestrzeń wygląda imponująco. Chociaż sprawia
wrażenie wykonanej z pojedynczych kamieni, w rzeczywistości jest to osiem różnych elementów, które sprawiają że
układanie powierzchni nie jest skomplikowane.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Połączenie tradycyjnego stylu nawierzchni z nowoczesną
technologią układania.
• Bogactwo możliwych wzorów ułożenia, począwszy od
prostych, poprzez łukowe, falowane aż do okręgów.
• System Einstein
• Odporność na mróz i sól.
• Odporność na promienie UV.
• Szybkie i proste układanie.
• Przeznaczona dla ruchu pojazdów osobowych
i ciężarowych.

•
•
•
•

Cechy:

P owier z ch nia:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej.
Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
Parkingi, place, chodniki, pasaże.
Drogi, ronda.

naturalny beton

K ol or y :

antracytowy

tytanowy

porfirowy

Format:
Wysokość: 10 cm
• pozorna fuga
• system Einstein
Ilość na palecie = 4,81 m2 (6 warstw)

E l em enty d od atk owe:
• kamień narożny do łączenia łuków w łuski
• kamienie dodatkowe typu L umożwiające rozbudowę wzorów łukowych
o schematycznym układzie fug
• 1 prosty pojedynczy kamień uzupełniający
Produkcja tylko na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 200 m2.
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Nawierzchnia z Kostki Staromiejskiej ARTE, kolor antracytowy i tytanowy.

Nawierzchnia z Kostki Staromiejskiej ARTE, kolor tytanowy i porfirowy.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl

31

KOSTKA BRUKOWA

NATURO

®

Naturo to szlachetna kostka brukowa stylizowana na naturalny granit. Wygląd kamienia w połączeniu z płukaną
powierzchnią dodają tej kostce walorów estetycznych. Małe rozmiary, nieregularne kształty kamieni oraz bogata kolorystyka pozwalają realizować każdy projekt i indywidualny pomysł. Daj się ponieść wyobraźni!

Właściwości:

Zastosowanie:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Płukana powierzchnia z dodatkiem kamienia naturalnego.
Naturalna, profilowana powierzchnia.
Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
Kostka bezfazowa.
Odporność na mróz i sól.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na jednej
warstwie palety.

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.
Wzory, dekory, ozdobne opaski.

Cechy:

K ol or y :

ametyst

vanga

jura

jasnoszary

srebrzysty

antracyt

Formaty:
kostka brukowa Naturo – kombiforma
grubość: 6 cm

10,2 x 9,2 cm

6,8 x 9,2 cm
7,5 x 9,2 cm

32

8,3 x 7,9 x 9,2 cm

8,3 x 8,7 x 9,2 cm

5,8 x 5,0 x 9,2 cm

7,9 x 8,7 x 9,2 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor jasnoszary.

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor antracyt.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor jasnoszary.

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor jasnoszary.
Róża wiatrów wykonana z kostki brukowej Naturo,
kolor srebrzysty, jasnoszary i antracyt.

34

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor jasnoszary i antracyt.
Taras obudowany elementami Sonnblick, kolor szary granit.

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor antracyt,
jasnoszary i jura.

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor antracyt, jasnoszary
i jura z elementami kostki brukowej Palio, kolor żółty.

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor jura i antracyt.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

PASTELLA

®

Pastella to szlachetna kostka brukowa z dodatkiem kamieni szlachetnych i piasku kwarcowego. Płukana powierzchnia,
eksponująca barwne kruszywa dodaje nawierzchni elegancji i harmonii. Praktyczne formaty kamieni oraz trzy kolory
pozwalają proje-ktować ciekawe, ponadczasowe nawierzchnie. Zainspiruj się klasyką!

Właściwości:

Zastosowanie:

• Płukana powierzchnia z dodatkiem barwnego kamienia
szlachetnego oraz piasku kwarcowego.
• Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na jednej
warstwie palety.

•
•
•
•

Cechy:

Jednolita powierzchnia:

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

strona 64

Płyty Pastella

Kolory:

jasnoszary

jura

antracyt

Formaty:
kostka brukowa Pastella – kombiforma
grubość: 6 cm

20 x 30 cm
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20 x 20 cm

15 x 20 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości..

Szlachetna kostka brukowa Pastella, kolor antracyt i jasnoszary.

Szlachetna kostka brukowa Pastella, kolor antracyt i jasnoszary.

Szlachetna kostka brukowa Pastella, kolor jasnoszary
połączona z naturalnym granitem.

Szlachetna kostka brukowa Pastella, kolor jasnoszary.

Szlachetna kostka brukowa Pastella, kolor antracyt i jura.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl

37

KOSTKA BRUKOWA

APPIA ANTICA

®

Appia Antica to szlachetna kostka o wyjątkowej kolorystyce. Jej nierównomiernie zabarwiona i delikatnie poprzecierana
powierzchnia wnosi w kreowaną przestrzeń niepowtarzalny styl. Wyraziste, bliskie ziemi odcienie oraz lekko falowane
kontury skupiają uwagę. Przestrzeń, którą wypełnia, zyskuje przyjazny, rodzinny klimat. Zapomnij o monotonii.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Impregnacja podnosząca trwałość, komfort użytkowania
i zabezpieczająca przed wchłanianiem wód opadowych
oraz naturalnych zanieczyszczeń użytkowych.
• Delikatnie nieregularne kontury.
• Powierzchnia z dodatkiem piasku granitowego.
• Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na jednej
warstwie palety.

•
•
•
•

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

wulkaniczny szary

wulkaniczny czerwony

Formaty:
kostka brukowa Appia Antica – kombiforma
grubość: 6 cm

22,6 x 19,2 cm
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19,2 x 15 cm

19,2 x 11,3 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica, kolor wulkaniczny szary.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica, kolor wulkaniczny szary.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny czerwony.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny szary.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny szary.
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Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny szary.

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny czerwony.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny czerwony.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny czerwony.

Szlachetna kostka brukowa Appia Antica,
kolor wulkaniczny czerwony.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

IL CAMPO

®

IL Campo to szlachetna kostka brukowa o szczotkowanej powierzchni i wyjątkowym zabarwieniu poszczególnych kamieni.
Oryginalne kolory, łagodnie przechodzące od intensywnych do stonowanych odcieni tej samej barwy, tworzą niezwykły
klimat. Wygodne, duże formaty kostek dodatkowo podkreślają urodę nawierzchni. Wykreuj niebanalny świat.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Szczotkowana powierzchnia i delikatnie profilowane
krawędzie.
• Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

•
•
•
•

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

cotto (czerwonobrązowy)

vulcano (fioletowoszaroantracytowy)

Formaty:
kostka brukowa Il Campo*
grubość: 6 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm

* Produkcja tylko na zamówienie.
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa IL Campo, kolor cotto.

Szlachetna kostka brukowa IL Campo, kolor cotto.

Szlachetna kostka brukowa IL Campo, kolor vulcano.

Szlachetna kostka brukowa IL Campo, kolor vulcano.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl

43

KOSTKA BRUKOWA

CASTELLO ANTICO

®

Castello Antico to kostka brukowa stylizowana na antyczny bruk. Urzeka swoim ciepłem i dostojnym charakterem. Jej postarzana faktura z łamanymi krawędziami oraz delikatne nierówności nadają nawierzchni indywidualne oblicze. Stonowana
kolorystyka w trzech melanżowych odcieniach pozwala na tworzenie wyjątkowo harmonijnych zestawień zachęcających
do refleksji i odpoczynku. Teraz Twój dom będzie częścią historii.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Obijana powierzchnia z nieregularnie łamanymi
krawędziami.
• Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

• Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki,
stopnie schodów.
• W ogrodzie: ścieżki, aleje, rabaty, klomby, murki.
• Podjazdy do garażu, parkingi.
• Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

brązowy melanż

szaroczarny melanż

piaskowy melanż

Formaty:
kostka brukowa Castello Antico
grubość: 6 cm

18,7 x 12,5 cm
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12,5 x 12,5 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa Castello Antico, kolor szaroczarny melanż.
Klomb z bloczków Vario zakończony elementami Castello Antico.

Szlachetna kostka brukowa Castello Antico,
kolor piaskowy melanż.

Murek z Castello Antico, kolor piaskowy melanż.

Szlachetna kostka brukowa Castello Antico, kolor brązowy
melanż. Ozdobne paski z kostki brukowej Naturo, kolor jura.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

VINDOBONA

®

Kostka brukowa Vindobona, inspirowana stylem rustykalnym, łączy prostotę i naturalność nadając nawierzchni szlachetnego akcentu i przytulności. Szorstka powierzchnia, nieregularne brzegi i duże prostokątne formaty sprawiają,
że wyglądem przypomina dawny, śródziemnomorski bruk. Estetyka i odpowiednie parametry techniczne kostki brukowej
Vindobona czynią ją praktycznym i trwałym rozwiązaniem na intensywnie użytkowane nawierzchnie jezdne oraz piesze.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Obijana powierzchnia z nieregularnie łamanymi
krawędziami.
• Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

•
•
•
•

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

pomarańczowobrązowy melanż

szaroczarny melanż

Formaty:
kostka brukowa Vindobona*
grubość: 8 cm

28 x 21 cm

21 x 14 cm

14 x 14 cm

* Produkcja tylko na zamówienie.
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetna kostka brukowa Vindobona,
kolor pomarańczowobrązowy melanż.

Szlachetna kostka brukowa Vindobona, kolor szaroczarny
melanż i pomarańczowobrązowy melanż.

Szlachetna kostka brukowa Vindobona, kolor szaroczarny melanż
i pomarańczowobrązowy melanż.

Szlachetna kostka brukowa Vindobona, kolor szaroczarny
melanż i pomarańczowobrązowy melanż.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

PALIO

®

Palio to kostka należąca do grupy bruków o wyjątkowych możliwościach wzorniczych. Gładka, pozbawiona faz
powierzchnia oraz drobne wymiary w kilku trapezowo-prostokątnych kształtach pozwalają kształtować nawet bardzo
wymyślne kontury nawierzchni i skomplikowane mozaikowe wzory. Szeroka paleta kolorów daje nieskończone możliwości
aranżacyjne, ograniczone jedynie kreatywnością projektanta. Palio nada przestrzeni nietuzinkowy i jedyny w swoim
rodzaju klimat. Uwolnij swoją wyobraźnię.

Właściwości:

Zastosowanie:

•
•
•
•

•
•
•
•

Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Odporność na mróz i sól.
Kostka bezfazowa.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na jednej
warstwie palety.

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

Palio klasyczne kolory:

Palio obijane kolory:

żółty

grafit

brązowy

liść jesieni

brązowy melanż

brązowy melanż

Formaty:
kostka brukowa Palio – kombiforma
grubość: 6 cm

10,19 x 9,4 x 8,4
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9,16 x 8,4 x 8,4

8,05 x 7,4 x 8,4

7,02 x 6,04 x 8,4

6,0 x 5,4 x 8,4

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Kostka brukowa Palio, kolor brązowy, liść jesieni i żółty.

Kostka brukowa Palio, kolor liść jesieni i szlachetna kostka
brukowa Naturo, kolor jasnoszary.

Kostka brukowa Palio, kolor liść jesieni.

Kostka brukowa Palio, kolor brązowy, żółty i grafit.

Formaty:
obijana kostka brukowa Palio – kombiforma – opakowanie typu big bag
grubość: 6 cm

10,19 x 9,4 x 8,4

9,16 x 8,4 x 8,4

8,05 x 7,4 x 8,4

7,02 x 6,04 x 8,4

6,0 x 5,4 x 8,4

Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

STARY BRUK GDAŃSKI

®

Stary Bruk Gdański to tradycyjna kostka brukowa o lekko zaokrąglonych narożach i krawędziach. Dzięki takiej formie
kamienia spoinowanie jest mniej widoczne i powstaje optyczny efekt wypukłości. Aranżacje ze Starego Bruku Gdańskiego
przyciągają uwagę, podkreślają klasykę i prostotę formy. Nadaj swojemu otoczeniu zabytkowy charakter.

Właściwości:

Zastosowanie:

•
•
•
•

•
•
•
•

Powierzchnia kostki z dodatkiem bazaltu.
Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Odporność na mróz i sól.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na jednej
warstwie palety.

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

żółty

czerwony

szary

grafit

brązowy

Formaty:
kostka brukowa Stary Bruk Gdański – kombiforma
grubość: 6 cm

20 x 15 cm
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15 x 15 cm

10 x 15 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Kostka brukowa Stary Bruk Gdański, kolor szary i żółty.

Kostka brukowa Stary Bruk Gdański, kolor czerwony.

Kostka brukowa Stary Bruk Gdański, kolor żółty i grafit.

Kostka brukowa Stary Bruk Gdański, kolor żółty i grafit.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

BRUK KlASycZny

®

Zaokrąglone kształty Bruku klasycznego subtelnie podkreślają uwypuklenie bryły oraz minimalizują widoczność fug.
Ten prosty efekt nadaje aranżacjom klasyczny, naturalny charakter. Bogata paleta barw, uzupełniona trapezowymi formatami
doskonałymi do tworzenia okręgów i łuków, stwarza szerokie możliwości dekoracyjne. Kreowanie kolorowych, niestandardowych wzorów jeszcze nigdy nie było tak proste.

Właściwości:

Zastosowanie:

•
•
•
•

•
•
•
•

Standardowa powierzchnia.
Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Odporność na mróz i sól.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na jednej
warstwie palety.

Wokół domu: dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

żółty

czerwony

brązowy

szary

grafit

liść jesieni
(dostępny tylko w grubości 6 cm)

Formaty:
Bruk klasyczny – kombiforma
grubość: 6 cm, 8 cm

Bruk klasyczny – kombiforma
grubość: 4 cm

Bruk klasyczny koło* – kombiforma
grubość: 6 cm

11,8 x 8,8 cm
17,8 x 11,8 cm 11,8 x 11,8 cm 8,8 x 11,8 cm

17,8 x 11,8 cm

11,8 x 11,8 cm

11,8 x 10,48 x 7,8 cm
11,8 x 12,61 x 4,8 cm

*Dostępny w kolorze żółtym, czerwonym, brązowym i grafitowym.
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Bruk klasyczny, kolor czerwony i szary

Bruk klasyczny, kolor szary i czerwony.

Bruk klasyczny, kolor grafit i szary.
Murek z elementów Sonnblick, kolor szary granit.

kombiforma Bruk klasyczny
grubość: 4 cm

Bruk klasyczny, kolor żółty i grafit w połączeniu
z naturalnym granitem.

kombiforma Bruk klasyczny
grubość: 6 cm, 8 cm

kombiforma Bruk klasyczny koło
grubość: 6 cm

Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

CITYTOP

®

Citytop to praktyczna kostka brukowa o delikatnie szlifowanych krawędziach. Proste kształty kamieni oraz cztery praktyczne kolory doskonale sprawdzają się na dużych powierzchniach. Idealna do stosowania na obszarach wymagających
estetyki i funkcjonalności.

Właściwości:

Zastosowanie:

•
•
•
•

•
•
•
•

Nawierzchnia z domieszką piasku kwarcowego.
Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Odporność na mróz i sól.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

Wokół domu: dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

żółty

czerwony

szary

grafit

Formaty:
kostka brukowa Citytop
grubość: 8 cm

30 x 20 cm
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20 x 20 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Kostka brukowa Citytop, kolor szary.

Kostka brukowa Citytop, kolor czerwony.

Kostka brukowa Citytop, kolor grafit i żółty.

Kostka brukowa Citytop, kolor żółty i grafit.
Chodnik z płyt Corona Brillant, kolor barwy Dunaju
i płyt La Linia, kolor jasny granit.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

NARDO

®

Nardo to bardzo funkcjonalna kostka brukowa. Prostokątny kształt kamienia, trzy popularne kolory oraz trzy grubości
kamieni pozwalają na swobodną aranżację każdego terenu.

Właściwości:

Zastosowanie:

•
•
•
•

•
•
•
•

Standardowa powierzchnia.
Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
Odporność na mróz i sól.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
W ogrodzie: ścieżki, aleje.
Podjazdy do garażu, parkingi.
Place, chodniki, pasaże.

Cechy:

Kolory:

szary

grafit

czerwony

Formaty:
kostka brukowa Nardo
grubość: 4 cm, 6 cm, 8 cm

10 x 20 cm
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Kostka brukowa Nardo, kolor czerwony.

Kostka brukowa Nardo, kolor czerwony.

Kostka brukowa Nardo, kolor szary i czerwony.

Kostka brukowa Nardo, kolor szary i grafit.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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KOSTKA BRUKOWA

EKO AŻUR
To proste, popularne i ekologiczne elementy do stosowania w miejscach, w których wymagane jest szybkie odprowadzenie wód opadowych. Stosuje się je do zabezpieczania skarp, utwardzania parkingów, dróg dojazdowych i podjazdów.
Wolne przestrzenie można wypełnić materiałami przepuszczającymi wodę np. piaskiem, żwirem lub trawą. Ażurowa forma
powoduje, że szybko wchłaniają wody opadowe i stanowią doskonałe zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Odporność na mróz i sól.
• Łatwe układanie.

• Wokół domu: miejsca parkingowe, podjazdy.
• Przestrzeń miejska: place, parkingi, drogi dojazdowe,
zabezpieczenia skarp.

Cechy:

K ol or :

Format:
Eko Ażur
grubość: 10 cm

szary

60 x 40 cm

Miejsce parkingowe z płyt Eko Ażur, kolor szary.
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

EKOdrain

®

To proste, popularne i ekologiczne rozwiązanie do stosowania w miejscach, w których wymagane jest szybkie odprowadzenie wód opadowych. Kostka EKOdrain jest wyprofilowana tak, aby woda spływała grawitacyjnie pomiędzy kamieniami.
Dystanse określają szerokość fug, które można wypełnić materiałami łatwo przepuszczającymi wody opadowe np. grysem,
ziemią lub trawą. Ponadto elementy EKOdrain mają dwa dolne kanały, które ułatwiają przepływ wody pod użytkowaną
powierzchnią. Przy zastosowaniu do podbudowy warstwy kruszyw odsączających, możliwe staje się odprowadzanie wody
bezpośrednio do gruntu bez dodatkowych zabiegów drenażowych. Jednakże należy zadbać o odpowiednie parametry
materiałów zastosowanych na warstwę filtrującą (mrozoodporność) oraz sprawdzić czy grunt rodzimy planowany pod
zabudowę elementami EKOdrain jest przepuszczalny czy nie.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Odporność na mróz i sól.
• Łatwe układanie.

• Wokół domu: miejsca parkingowe, podjazdy.
• Przestrzeń miejska: place, parkingi, drogi dojazdowe,
zabezpieczenia skarp.

Cechy:

K ol or :

Format:
EKOdrain
grubość: 8 cm
fuga odpływowa: 12 mm

szary

20 x 20 cm

Kostka brukowa EKOdrain, kolor szary.

Kostka brukowa EKOdrain, kolor szary.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Szlachetne płyty La Linia,
kolor jasny granit i antracytowy bazalt.
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Semmelrock Premium

PŁYTY
Więcej propozycji płyt:

BRADSTONE

strona 82-91, 94
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Płyty

LA LINIA

®

Semmelrock Premium

Płyty La Linia to gwarancja stylowej aranżacji. Płukana powierzchnia i dodatki szlachetnych kruszyw: bazaltu lub granitu,
podkreślają elegancki, ponadczasowy charakter przestrzeni. Dodatkowo, płyty bardzo dobrze się komponują z kamieniami naturalnymi i kostkami brukowymi. Podkreśl styl swojej posesji.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Impregnacja podnosząca trwałość, komfort użytkowania
i zabezpieczająca przed wchłanianiem wód opadowych
oraz naturalnych zanieczyszczeń użytkowych.
• Delikatnie płukana powierzchnia z dodatkiem kamienia
naturalnego.
• Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Wysokie właściwości antypoślizgowe.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

• Wokół domu: tarasy, ogrody zimowe, chodniki, obrzeża
basenu.
• W ogrodzie: ścieżki, aleje.
• Place, dziedzińce, pasaże.

Cechy:

Jednolita powierzchnia:
Kostka brukowa La Linia

strona 26

Kolory:

jasny granit

antracytowy bazalt

Format:
płyty La Linia
grubość: 3,8 cm

40 x 40 cm
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetne płyty La Linia, kolor jasny granit.

Szlachetne płyty La Linia, kolor antracytowy bazalt.

Szlachetne płyty La Linia, kolor jasny granit.

Szlachetne płyty La Linia, kolor jasny granit.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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PłyTy

PASTELLA

®

Płyty Pastella urzekają swoim gustownym, stonowanym charakterem. Prosty, duży format i dwa kontrastowe kolory są idealną podstawą do zaprojektowania oryginalnej nawierzchni. Zwiększając możliwości aranżacyjne płyty Pastella można
komponować razem z naturalnymi kamieniami i kostkami brukowymi. Wybierz swoje własne, stylowe rozwiązanie.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Impregnacja podnosząca trwałość, komfort użytkowania
i zabezpieczająca przed wchłanianiem wód opadowych
oraz naturalnych zanieczyszczeń użytkowych.
• Delikatnie płukana powierzchnia z dodatkiem barwnego
kamienia szlachetnego i żwirku kwarcowego.
• Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Wysokie właściwości antypoślizgowe.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

• Wokół domu: tarasy, ogrody zimowe, chodniki, obrzeża
basenu.
• W ogrodzie: ścieżki, aleje.
• Place, dziedzińce, pasaże.

Cechy:

Jednolita powierzchnia:
Kostka brukowa Pastella

strona 36

Kolory:

jasnoszary

jura

Format:
płyty Pastella
grubość: 3,8 cm

40 x 40 cm
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40 x 40 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetne płyty Pastella, kolor jasnoszary.

Szlachetne płyty Pastella, kolor jasnoszary.

Szlachetne płyty Pastella, kolor jura.

Szlachetne płyty Pastella, kolor jura.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Płyty

CORONA BRILLANt

®

Nawierzchnie z płyt Corona Brillant charakteryzują się ciepłą tonacją i harmonią. Dzięku czterem stonowanym kolorom
możliwe jest kreowanie dopasowanych i zgranych kompozycji. Dodatkowo, kwadratowy format podkreśla symetrię
aranżowanej przestrzeni. Aranżacje z płyt Corona Brillant to subtelne, szlachetne podkreślenie formy.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Impregnacja podnosząca trwałość, komfort użytkowania
i zabezpieczająca przed wchłanianiem wód opadowych
oraz naturalnych zanieczyszczeń użytkowych.
• Płukana powierzchnia z dodatkiem naturalnego
kamienia szlachetnego.
• Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Wysokie właściwości antypoślizgowe.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

• Wokół domu: tarasy, ogrody zimowe, chodniki, obrzeża
basenu.
• W ogrodzie: ścieżki, aleje.
• Place, dziedzińce, pasaże.

Cechy:

K ol or y :

złocisty

koral

barwy Dunaju

alpejska zieleń

Format:
płyty Corona Brillant
grubość: 3,8 cm

40 x 40 cm
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40 x 40 cm

40 x 40 cm

40 x 40 cm

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Szlachetne płyty Corona Brillant, kolor złocisty.

Szlachetne płyty Corona Brillant, kolor koral
i kostka Stary Bruk Gdański, kolor szary.

Szlachetne płyty Corona Brillant, kolor złocisty.

Szlachetne płyty Corona Brillant, kolor alpejska zieleń i koral.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Płyty

PICOLA

®

Płukana powierzchnia płyt Picola i wyraźnie widoczne otoczaki doskonale komponują się wśród zieleni. Bliski naturze
kolor subtelnie harmonizuje się z otoczeniem. Płyty zwracają uwagę obfitością kamyków i porowatą fakturą.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Płukana powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanej
mieszanki żwirku otoczakowego.
• Wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Właściwości antypoślizgowe.
• Odporność na mróz i sól.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

• Wokół domu: tarasy, ogrody zimowe, chodniki, obrzeża
basenu.
• W ogrodzie: ścieżki, aleje.
• Place, dziedzińce, pasaże.

Cechy:

K ol or :

żółtobrązowy

Format:
płyta Picola
grubość: 3,7 cm

40 x 40 cm
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Płyty Picola, kolor żółtobrązowy.

Płyty Picola, kolor żółtobrązowy.

Płyty Picola, kolor żółtobrązowy.

Płyty Picola, kolor żółtobrązowy.

Płyty Picola, kolor żółtobrązowy.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor szary granit.
Nawierzchnia i wzór z kostki brukowej Naturo, kolor jasnoszary, srebrzysty i antracyt.

70

SYSTEM OGRODZENIOWY
Więcej propozycji systemów ogrodzeniowych:

BRADSTONE

strona 85, 89, 92-93
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SYSTEM OGRODZENIOWY

SONNBLICK

®

Elegancka forma systemu ogrodzeniowego Sonnblick nadaje posesji gustowny i ponadczasowy charakter. Łupane elementy,
przypominające bloki skalne, dostępne w trzech stonowanych barwach stanowią doskonałą ozdobę domów i posesji.

Właściwości:

Zastosowanie:

• System łamanych bloków.
• Odporność na mróz i sól.
• Szybkie i łatwe układanie.

•
•
•
•

Ogrodzenie działek i posesji.
Budowa murów.
Ozdabianie fasad schodów i tarasów.
Tworzenie murów oporowych.*

* Wymaga izolacji

Cechy:
Poradnik techniczny systemu ogrodzeniowego
Sonnblick znajduje się na stronie
http://www.semmelrock.pl/inspiracje/katalogi

K ol or y :

żółty pastelowy

szary granit

grafit

Formaty:

Kamień na mur
(początkowy i końcowy)
Format: 40 x 20 x 18 cm
Rozszczepiony z trzech stron.

Kamień połówkowy
(początkowy i końcowy)
Format: 20 x 20 x 18 cm
Rozszczepiony z trzech stron.

Płyta przykrywająca mur
– płaska
Format: 22,5 x 28 x 5 cm
Rozszczepiona na długości.

Płyta przykrywająca mur
– dwuspadkowa
Format: 22,5 x 28 x 5 / 7 cm
Rozszczepiona na długości.

Kamień zwykły
Format: 40 x 20 x 18 cm
Rozszczepiony z dwóch stron.
Kamień na słupek
Format: 40 x 20 x 18 cm
Rozszczepiony z czterech stron.
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Taras obudowany elementami systemu Sonnblick, kolor szary granit.
Nawierzchnia tarasu z kostki brukowej Naturo, kolor jasnoszary i antracyt.

System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor szary granit.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl

73

System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor żółty pastelowy.

System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor żółty pastelowy.
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System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor żółty pastelowy.
Nawierzchnia z kostki brukowej Castello Antico, kolor brązowy
melanż. Ozdobne linie z kostki brukowej Naturo, kolor jura.

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor szary granit.

System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor szary granit.

System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor szary granit.
Nawierzchnia z kostki brukowej IL Campo, kolor vulcano.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Klomb, wykończenie tarasu i widoczny w tle murek z bloczków Vario, kolor piaskowy melanż.
Taras z płyt Bradstone Old Town kolor piaskowy. Murek przy klombie z elementów Bradstone Madoc.
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77

MAŁA ARCHITEKTURA

MAłA ARCHITEKTURA

VARIO

®

Postarzane bloczki Vario to element stylowej klasyki w małej architekturze. Obijana struktura, melanżowe kolory i zbliżony
do cegły kształt, umożliwiają budowę trwałych i niepowtarzalnych elementów ogrodu, takich jak ławki, murki, grille
czy ogrodzenia. Bloczki Vario efektownie komponują się z zielenią, stalą i drewnem. Doskonale współgrają z klasycznymi
i szlachetnymi kostkami brukowymi. Kolorystyką i fakturą szczególnie pasują do nawierzchni w stylu rustykalnym z kostek Castello Antico i Vindobona. W swoim ogrodzie możesz teraz zadbać o eleganckie i gustowne wykończenie nawet
najmniejszych detali.

Właściwości:

Zastosowanie:

• Obijana powierzchnia z nieregularnie łamanymi
krawędziami.
• Odporność na mróz i sól.
• Wszechstronne możliwości: do budowy małej
architektury, murków i ogrodzeń, detal wykończeniowy,
do wykładania nawierzchni.
• Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

• Aranżacja zieleni: kwietniki, klomby, donice.
• Elementy małej architektury: ławki, grille.
• Detale: schody, wykończenie rabat, klombów,
kwietników, fontann, oczek wodnych.
• Murki i ogrodzenia.
• Nawierzchnie.

Cechy:

K ol or y :

piaskowy melanż

szaroczarny melanż

brązowy melanż

Format:
bloczek Vario
grubość: 6,5 cm

25 x 12 cm
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Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

Mur i klomb z bloczków Vario, kolor szaroczarny melanż.
Nawierzchnia z kostki brukowej Naturo, kolor jasnoszary i antracyt.

Kwietnik z bloczków Vario, kolor piaskowy i brązowy melanż.
Nawierzchnia rozeta Bradstone, kolor wapienny.

Mur z bloczków Vario, kolor brązowy melanż.
Ozdobny murek z elementów Madoc. Nawierzchnia z kostki
brukowej Castello Antico, kolor szaroczarny melanż.

Klomb z bloczków Vario, kolor szaroczarny melanż.
Wykończenie klombu i nawierzchnia z kostki brukowej
Castello Antico, kolor szaroczarny melanż.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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MAłA ARCHITEKTURA

GAZON
Bardzo popularny i praktyczny element małej architektury.
Jego wygodny i bezpieczny kształt pozwala aranżować ciekawe kompozycje w ogrodzie i wokół domu.

Właściwości:
• Porowata powierzchnia.
• Szeroka paleta barw.
• Łatwe układanie.

Zastosowanie:
• W ogrodzie: tworzenie klombów, kwietników.
• Wokół domu: dekorowanie tarasów i kącików
wypoczynkowych, ozdabianie ścieżek.

Cechy:

Format:

OBRZEŻE
Obrzeże betonowe to podstawowy element do oddzielania
podwyższonych powierzchni komunikacyjnych i umacniania krawędzi nawierzchni. Uniwersalne kolory i solidna
budowa sprawiają, że obrzeża można stosować do
nawierzchni z kostek brukowych, bruku klinkierowego i płyt
betonowych.

Właściwości:
• Porowata powierzchnia.
• Szeroka paleta barw.
• Łatwe układanie.

Zastosowanie:
• Wokół domu: element oporowy do zabezpieczania
nawierzchni z kostek brukowych, wykończenie schodów,
tarasów.
• Przestrzeń miejska: element oporowy do zabezpieczania
nawierzchni.

Cechy:

gazon ø 35 x 20 x 20 cm

Formaty:

* Dostępne w kolorze szarym,
czerwonym i grafitowym.

Gazon, kolor grafit.
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obrzeże standardowe
grubość: 6 cm*, 8 cm**
100 x 20 x 6 cm
100 x 30 x 8 cm

* Dostępne w kolorze szarym,
czerwonym, brązowym
i grafitowym.
** Dostępne w kolorze szarym
i czerwonym.

Nawierzchnia z kostki brukowej La Linia, kolor antracytowy
bazalt zakończona grafitowym obrzeżem.

Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może
odbiegać od rzeczywistości.

OBRZEŻE PALISADOWE PALISADA
Proste i praktyczne rozwiązanie do wyznaczania granic zieleni oraz wykańczania nawierzchni z kostek brukowych.

Popularny element małej architektury do tworzenia rabat
kwiatowych, wykańczania schodów, tarasów i skarp.
Ponadto palisady okrągłe doskonale sprawdzają się przy
tworzeniu nieregularnych i krętych linii brzegowych.

Właściwości:

Zastosowanie:

•
•
•
•

• W ogrodzie: wykończenie skarp, rabat kwiatowych,
klombów, kwietników, fontann, oczek wodnych.
• Wokół domu: wykończenie tarasu, schodów, ścieżek
z nawierzchni nieutwardzonych, nawierzchni wykonanych z kostek brukowych.

Porowata powierzchnia.
Szeroka paleta barw.
Łatwe i szybkie układanie.
Możliwość komponowania z innymi produktami
Stein+Design.

Formaty:

Cechy:

obrzeże palisadowe*
50 x 28 x 6 cm*

palisada kwadratowa*
12 x 12 x 35 cm*

palisada okrągła*
Ø 11 x 40 cm*

* Dostępne w kolorze szarym, czerwonym, brązowym i grafitowym.

Taras z płyt Pastella, kolor jura połączonych z naturalnym
granitem, wykończony grafitowymi okrągłymi palisadami.

Obrzeże palisadowe, kolor czerwony.
Więcej inspiracji na www.semmelrock.pl
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Sztuka Renesansu w ogrodzie
Seria Bradstone to produkty wytwarzane według tradycyjnych metod.
Dzięki nim aranżowana przestrzeń nabiera ponadczasowego charakteru.
Łącząc w sobie trwałość i wytrzymałość bruku betonowego przepełnia Twój
dom i ogród zmysłowym klimatem i indywidualnym stylem.

Semmelrock Premium

Płyty Bradstone Travero, kolor piaskowy melanż.
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WOVEN
Szukasz niezwykłych rozwiązań? Bradstone Woven jest dla Ciebie! Stworzyliśmy wzór,
którego elementy sprawiają wrażenie tkanych kamieni wywołując optyczną impresję
falującej nawierzchni. Bradstone Woven to doskonała propozycja dla indywidualistów,
nadzwyczajnie prezentująca się na małych powierzchniach i tarasach.
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 Bradstone Woven, kolor beżowy i grafitowy.
Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

MILLDALE

 Nawierzchnie i klomby z elementów Bradstone Milldale, kolor szary melanż.

Zainspirowani skalistymi pejzażami opracowaliśmy
produkty Bradstone Milldale. Duże formaty kamieni,
subtelnie oprószone kolorem, inicjują energetyczną
grę naturalnych odcieni szarości. Bogactwo dekoracyjnych elementów, począwszy od nawierzchni,
poprzez stopnie, schody aż do murków i elementów
małej architektury daje niemalże nieograniczone
możliwości tworzenia. Bradstone Milldale oferuje
wszystko co jest niezbędne do dekoracji ogrodu.

 Nawierzchnia i murek z elementów Bradstone Milldale, kolor szary melanż.
 Ściana z elementów Bradstone Milldale, kolor szary melanż.
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 Płyty Bradstone Blue Lias, kolor marengo.


BLUE LIAS
Zainspirowani stylem dawnych klasztorów w południowej Anglii stworzyliśmy wyjątkowe nawierzchnie Bradstone Blue Lias. Pierwowzorem
były dla nas kształt i faktura kamieni wykorzystywanych w ich budowie.
Wyjątkowa uroda płyt kusi urokiem i naturalną strukturą nawierzchni
w szarych stonowanych odcieniach. Połączenie tradycji brukowania
z nowoczesnością wzornictwa, misterne wykonanie i subtelne szlify
Bradstone Blue Lias wzbogacają Twoją przestrzeń.
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 Płyty Bradstone Blue Lias, kolor marengo.
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 Płyty Bradstone Travero, kolor piaskowy melanż.

PŁYTY PANORAMICZNE TRAVERO
Niekonwencjonalne, o oryginalnym podłużnym kształcie płyty Travero wyróżnią każdą
realizację. Doskonale prezentują się na dużych powierzchniach lub jako element
dekoracyjny. Prosta elegancja.

Płyty Bradstone Travero
Panoramiczne płyty
Bradstone Travero
Murki Bradstone Travero
Schody Bradstone Travero
 Płyty panoramiczne Bradstone Travero,
kolor piaskowy melanż.

88
Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

TRAVERO
 Kamień na mur Bradstone Travero,
kolor piaskowy melanż.

 Stopień Bradstone Travero, kolor piaskowy melanż.

 Mur i nawierzchnia z elementów Bradstone Travero,
kolor piaskowy melanż.

System Bradstone Travero to doskonałe rozwiązanie do aranżacji
nawierzchni i tworzenia murków. Strukturalna faktura, bogactwo dekoracyjnych elementów to nieograniczone możliwości łączenia i kreowania
interesujących, elitarnych aranżacji. Bradstone Travero to rozwiązanie
dla tych co szukają harmonijnej i luksusowej architektury w ogrodzie, na
tarasie i wokół posesji.
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Płyty Bradstone Old Town
Rozeta Bradstone Old Town
Stopień Bradstone Old Town
Płyta ogrodowa
Bradstone Old Town
 Rozeta Bradstone Old Town, kolor piaskowy.
 Płyty Bradstone Old Town, kolor piaskowy.

OLD TOWN
Ciepło i ekspresja. Linia stylistyczna Bradstone Old Town spełni oczekiwania osób szukających romantycznej, śródziemnomorskiej atmosfery. Produkty odtwarzają autentyczną strukturę i kształt piaskowca, zachwycają zaletami prawdziwego kamienia,
pięknem i naturalnością. Płyty Old Town harmonijnie komponują się z domami
o rustykalnym charakterze oraz z nowoczesną architekturą, podkreślając indywidualny
styl, prestiż i jakość życia.
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 Płyty Bradstone Old Town, kolor wapienny.
 Schody Bradstone Old Town, kolor piaskowy.
 Schody Bradstone Old Town, kolor szarozielony.
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MOUNTAIN BLOCK
Mountain Block to zainspirowana naturą rodzina bloków skalnych. Kształtem i kolorem przypominają skalne bloki piaskowca, które doskonale komponują się z płytami
BRADSTONE Old Town. Zaletą systemu jest trapezowy kształt kamieni, który pozwala
na tworzenie zarówno prostych, łukowych, a nawet okrągłych murków. Cały system
łączy w sobie łatwość montażu z wyglądem naturalnego kamienia układanego w tradycyjny sposób.

 Bradstone Mountain Block,
kolor szarożółty melanż.

Bradstone Mountain Block
kamień podstawowy
Bradstone Mountain Block
kamień narożny
Bradstone Mountain Block
kamień rozszczepiany
Bradstone Mountain Block
daszek

 Bradstone Mountain Block,
kolor szarożółtymelanż.
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Bradstone Madoc
kamień wypełniający.
Bradstone Madoc mur (Z-block)
Bradstone Madoc
płyta dekoracyjna
Bradstone Madoc
płyta przykrywająca


 Klomby z elementów Bradstone Madoc,
kolor szarożółty melanż.

MADOC
System Madoc uosabia piękno naturalnego kamienia łupkowego. Oferuje
możliwość starannej reprodukcji stylowych murków, skarp, opraw kwietników i oczek wodnych. Tworzenie w ogrodzie wielopoziomowych aranżacji
jeszcze nigdy nie było tak proste. Pojedyńcze elementy systemu są niezwykle łatwe w montażu, a unikalny system łączeń nie pozostawia widocznych
fug. Powierzchnia muru pozostaje naturalnie nieregularna. Wyznacz własną
przestrzeń i nadaj jej niepowtarzalny wyraz.

 Schody z płyt Bradstone
Old Town, kolor piaskowy
i elementów Bradstone
Madoc, kolor szarożółty
melanż.
 Mur z elementów
Bradstone Madoc,
kolor szarożółty melanż.
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PARKIET OGRODOWY
Parkiet ogrodowy Bradstone odwzorowuje fakturę drewna sosnowego. Łącząc w sobie
trwałość betonu i urodę naturalnego drewna doskonale sprawdza się na tarasach
i ścieżkach ogrodowych. Zachwyć się ich naturalnym pięknem.

 Parkiet ogrodowy Bradstone,
kolor sosnowy.
Podkłady kolejowe Bradstone,
kolor brązowy.
Klomb z elementów Bradstone
Madoc, kolor szarożółty melanż.
 Okrągły parkiet ogrodowy
Bradstone, kolor sosnowy.
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Bradstone podkłady kolejowe
Bradstone parkiet ogrodowy
Bradstone płyty tarasowe
Bradstone obrzeże
Bradstone kamień narożny


 Podkłady kolejowe Bradstone, kolor brązowy,

PODKŁADY KOLEJOWE
Charakterystyczna i wiernie odtworzona faktura drewna podkładów kolejowych nadaje aranżowanym ścieżkom, ogrodom czy tarasom niezwykły
klimat. Podkłady, układane pionowo, można również stosować do
wykańczania ścieżek i rabat kwiatowych.


 Obrzeże Bradstone, kolor piaskowy.

ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE
Elementy uzupełniające serii Bradstone pozwalają realizować kreatywne
pomysły wokół domu i w ogrodzie. Praktyczne rozwiązania ułatwiają wytyczanie ścieżek, rabat kwiatowych, ziołowych zakątków subtelnie dekorując świat.
Ciepłe kolory i naturalne powierzchnie doskonale łączą się z otoczeniem.
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MILLDALE
Właściwości:
• Bogactwo możliwych zastosowań.
• Strukturalna powierzchnia.
• Odporność na mróz.
• Odporność na promieniowanie UV.
• Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
• Nie należy stosować na nawierzchniach użytkowanych
przez pojazdy.
• Semmelrock Concept® – jedno rozwiązanie, bogactwo możliwości.

Zastosowanie:
• Tarasy, ogrody zimowe.
• Place, ścieżki ogrodowe i wokół domu.
• Schody.
• Mury, murki, ogrodzenia posesji.
• Klomby, kwietniki.
• Ozdobne ścianki, fasady.

szary melan

Płyta Milldale
Grubość: 4 cm
Formaty i ilości:
60 x 60 cm – 4 szt., 60 x 30 cm – 22 szt.,
30 x 30 cm – 10 szt.
Płyty Bradstone Milldale dostępne są
wyłącznie w pakietach po 6,30 m2.
Pakiet zawiera zestaw różnych formatów płyt.
Kolor: szary melanż

Dach Milldale na filar
Format: 60 x 60 x 4 cm
Kolor: szary melanż

Kamień wypełniający Milldale
Format: 11 x 10 x 7 cm
Kolor: szary melanż

Płyta dekoracyjna Milldale
Format: 60 x 15 x 4 cm
Kolor: szary melanż

Daszek Milldale
Format: 47,5 x 12,5 x 4 cm
Kolor: szary melanż

Mur Milldale (Z-block)
Format: 58,5 x 10 x 14 cm
Kolor: szary melanż

BLUE LIAS
Właściwości:
• Strukturalna powierzchnia.
• Odporność na mróz.
• Odporność na promieniowanie UV.
• Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
• Nie należy stosować na nawierzchniach użytkowanych
przez pojazdy.

Zastosowanie:
• Tarasy, ogrody zimowe.
• Place, ścieki ogrodowe i wokół domu.
• Arkady, dziedzińce.

Płyty Blue Lias ryflowane
Grubość: 3,5 cm
Format: 80 x 20 cm

marengo

Płyty Blue Lias
Grubość: 3,5 cm
Formaty i ilości:
80 x 60 cm – 3 szt., 80 x 40 cm – 4 szt.,
60 x 60 cm – 3 szt., 60 x 40 cm – 9 szt.,
40 x 40 cm – 4 szt.
Płyty Bradstone Blue Lias dostępne są
wyłącznie w pakietach po 6,6 m2.
Pakiet zawiera zestaw różnych formatów płyt.

Obrzeże Blue Lias
Format: 45 x 15 x 15 cm
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WOVEN
Właściwości:
• Strukturalna powierzchnia.
• Odporność na mróz.
• Odporność na promieniowanie UV.
• Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
• Nie należy stosować na nawierzchniach użytkowanych
przez pojazdy.

beżowy

Zastosowanie:
• Tarasy, ogrody zimowe.
• Place, ścieżki ogrodowe i wokół domu.
• Arkady, dziedzińce.

grafitowy

Płyta Woven
Format: 45,5 x 25,3 x 4 cm

Kamień Woven
Format: 10 x 10 x 4 cm

Wzór ułożenia Bradstone Woven

Bradstone Woven dostępny jest wyłącznie
w pakietach zawierających 5,65 m2 nawierzchni.

TRAVERO
Właściwości:
• Bogactwo możliwych zastosowań.
• Strukturalna powierzchnia.
• Odporność na mróz.
• Odporność na promieniowanie UV.
• Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
• Nie należy stosować na nawierzchniach użytkowanych
przez pojazdy.
• Semmelrock Concept® – jedno rozwiązanie, bogactwo możliwości.

Zastosowanie:
• Tarasy, ogrody zimowe.
• Place, ścieżki ogrodowe i wokół domu.
• Schody.
• Mury, murki, ogrodzenia posesji.
• Klomby, kwietniki.
• Ozdobne ścianki, fasady.

piaskowy melan

Płyta Travero
Grubość: 3,5 cm
Formaty: 60 x 40 cm, 40 x 40 cm,
40 x 20 cm, 20 x 20 cm

Płyta panoramiczne Travero
Format: 80 x 20 x 5 cm

Stopień Travero
Format: 40 x 35 x 15 cm

Stopień Travero
Format: 35 x 35 x 15 cm

Daszek Travero
Format: 50 x 23 x 5 cm

Daszek na filar Travero
Format: 35 x 35 x 5 cm

Kamień podstawowy Travero
Format: 40 x 20 x 15 cm

Kamień na mur Travero
Format: 40 x 20 x 15 cm

Kamień połówkowy Travero
Format: 20 x 20 x 15 cm

Kamien na filar Travero
Format: 30 x 30 x 15 cm
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OLD TOWN
Właściwości:
• Naturalnie profilowana powierzchnia.
• Nieregularnie łamane krawędzie.
• Odporność na mróz i sól.
• Łatwy i szybki montaż elementów.
• Nie należy stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy.
• Semmelrock Concept® – jedno rozwiązanie, bogactwo możliwości.

piaskowy

Zastosowanie:
• Powierzchnie we wnętrzach.
• Tarasy, ogrody zimowe.
• Obrzeża basenu.
• Schody.
• ścieżki ogrodowe i wokół domu.
• Place, arkady, dziedzińce.

szarozielony

wapienny

dostępny na zamówienie

Stopień Old Town
Format: 45 x 35 x 10 cm
Kolor: piaskowy, wapienny,
szarozielony

Płyty Old Town
Grubość: od 3,8 cm do 4,4 cm
Formaty i ilości:
60 x 60 cm – 3 szt., 45 x 60 cm – 3 szt.,
30 x 60 cm – 9 szt., 45 x 45 cm – 2 szt.,
30 x 45 cm – 12 szt., 30 x 30 cm – 6 szt.
Płyty Bradstone Old Town dostępne są
wyłącznie w pakietach po = 6,07 m2.
Pakiet zawiera zestaw różnych formatów płyt.
Kolor: piaskowy, wapienny, szarozielony.

Rozeta Old Town
Małe koło: ø 270 cm
Kolor: piaskowy, wapienny,
szarozielony

Płyta ogrodowa Old Town
Format: 56 x 42 x 3,7 cm
Kolor: piaskowy

MADOC
Właściwości:
• Naturalnie postarzana powierzchnia.
• Nieregularnie łamane krawędzie.
• Odporność na mróz.
• Łatwy i szybki montaż elementów.
• Semmelrock Concept® – jedno rozwiązanie, bogactwo możliwości.

Zastosowanie:
• indywidualne kompozycje kształtowania terenu.
• Mury okalające.
• Otaczanie tarasów.
• Kwietniki, klomby.
• Schody.

Kamień wypełniający Madoc
Format: 11 x 10 x 7 cm
Kolor: szarożółty melanż

Płyta dekoracyjna Madoc
Format: 60 x 15 x 4 cm
Kolor: szarożółty melanż
Nie należy stosować na
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy.

Płyta przykrywająca Madoc
Format: 47,5 x 12,5 x 4 cm
Kolor: szarożółty melanż
Mur Madoc (Z-block)
Format: 58,5 x 10 x 14 cm
Kolor: szarożółty melanż
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MOUNTAIN BLOCK
Właściwości:
• Naturalnie postarzana powierzchnia.
• Nieregularnie łamane krawędzie.
• Odporność na mróz.
• Łatwy i szybki montaż elementów.
• Semmelrock Concept® – jedno rozwiązanie, bogactwo możliwości.

Zastosowanie:
• indywidualne kompozycje kształtowania terenu.
• Mury okalające.
• Otaczanie tarasów.
• Kwietniki, klomby.
• Schody.

Kamień narożny
Mountain Block
Format: 29,5 x 22,5 x 10 cm
Kolor: szarożółty melanż

Kamień rozszczepiany
Mountain Block
Format: 29,5 x 22,5 x 10 cm
Kolor: szarożółty melanż

Kamień podstawowy
Mountain Block
Format: 29,5 x 22,5 x 10 cm
Kolor: szarożółty melanż

Daszek
Mountain Block
Format: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm
Kolor: szarożółty melanż

PARKIET OGRODOWY
Okrągły parkiet
ogrodowy Bradstone
Grubość: 4 cm
średnica: Ø 50 cm
Kolor: sosnowy
Nie należy stosować na nawierzchniach
użytkowanych przez pojazdy.

Prosty parkiet
ogrodowy Bradstone
Format: 45 x 45 x 4 cm
Kolor: sosnowy
Nie należy stosować na nawierzchniach
użytkowanych przez pojazdy.

PODKŁADY KOLEJOWE
Podkład kolejowy
Bradstone
Format: 60 x 25 x 4 cm
Kolor: brązowy
Nie należy stosować na
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Obrzeże Bradstone
Format: 51 x 16 x 12,5 cm
Kolor: piaskowy

Kamień Bradstone
Format: 16 x 16 x 12,5 cm
Kolor: piaskowy
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