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Od ponad 50 lat dostarczamy na rynek produkty odpowiadające oczekiwaniom klientów oraz aktualnym trendom stylistycznym. Tworzenie produktów najwyższej jakości 
nie może być kwestią przypadku. Dlatego nieustannie inwestujemy w badania i rozwój naszych technologii. 
Firma SEMMELROCK STEIN+DESIGN, należąca do Grupy Wienerberger, jest jednym z wiodących producentów szlachetnych kostek brukowych i produktów drogowych 
w Polsce i Europie. Obecnie istniejemy w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki ścisłej współpracy i wymianie doświadczeń jesteśmy w stanie sprostać realizacji 
najbardziej wymagających projektów i inwestycji. 

KompleKsowA ofertA
Szeroki asortyment kostek szlachetnych obejmuje najwyższej jakości produkty w różnych formatach, kolorach i wzornictwie. Imponująca liczba sposobów układania 
i rodzajów powierzchni gwarantuje projektantom tworzenie dowolnego i niepowtarzalnego projektu aranżacji przestrzeni – w życiu publicznym i prywatnym.

KompleKsowy serwis 
 udostępniamy architektom biblioteki CAD
 świadczymy doradztwo techniczne
 posiadamy ogrody wystawowe
 prowadzimy bezpłatne szkolenia dla architektów i wykonawców
 wysyłamy bezpłatnie katalogi i broszury informacyjne
 realizujemy projekty specjalne

wspArCie projeKtowe
Specjaliści ds. projektowych utrzymują stałe kontakty z pracowniami 
architektonicznymi i biurami projektowymi. Dzięki temu natychmiast 
reagują na pytania dotyczące charakterystyki produktów, inspirują 
nowe pomysły ułożenia nawierzchni oraz wspierają przy rozwiązywaniu 
nietypowych zagadnień. Poza doradztwem technicznym oferują również 
zestaw narzędzi niezbędnych do przygotowania projektu – gotowe bloki 
CAD i dokumentację techniczną wybranych produktów.

odpowiedź nA indywidUAlne 
potrzeby
Semmelrock umożliwia opracowanie programu produktów specjalnych, 
którego głównym założeniem jest tworzenie niestandardowych 
rozwiązań projektowych. Oznacza to możliwość stworzenia produktu 
na zamówienie – z dowolną kolorystyką i dobranymi formatami. 
Ta forma współpracy z profesjonalistami to wyrób pod wymiar, oryginalne 
wzornictwo i indywidualna kalkulacja projektu. 
Nasi architekci znajdą pasujące rozwiązanie dla każdej wizji otoczenia.

innowACyjne prodUKty 
Szlachetne kostki brukowe:

 La Linia – wzbogacona szlachetnymi kruszywami bazaltu lub granitu 
subtelnie iskrzy w promieniach słońca 

 Naturo – odtwarza atmosferę starych ulic wyłożonych granitem 
 Il Campo – rustykalny wygląd, porowata faktura kostki i dostępna 
paleta barw szaro-antracytowe vulcano i czerwono-brązowe cotto 
gwarantują oryginalną aranżację przestrzeni

 Pastella – z dodatkami kamieni szlachetnych i wysokiej jakości 
piaskami kwarcowymi prezentuje się elegancko i harmonijnie

Szlachetne płyty:
 Pastella – doskonałe do komponowania z systemem kostek Pastella 
 Corona Brillant – uszlachetniona alpejskim kruszywem w czterech 
pobudzających wyobraźnię kolorach: złocistym, koralowym, 
barwach Dunaju i alpejskiej zieleni

Szlachetne kostki brukowe La Linia, Naturo, Il Campo oraz płyty 
Pastella i Corona Brillant z linii TOP EXCLUSIVE poddawane 
są procesowi hydrofobizacji, który redukuje naturalną skłonność kostki 
betonowej do wchłaniania wilgoci, a tym samym zmniejsza tendencję 
do powstawania wykwitów wapiennych. Dzięki temu procesowi również 
zostaje zwiększona odporność kostki na działanie mrozu i soli.
Bogactwo wzorów i kolorów pozwala na swobodne komponowanie 
z innymi produktami Semmelrock Stein+Design.

Szlachetna rodzina produktów Bradstone:
 Bradstone Old Town – płyty, rozety, stopnie, obrzeża i kamienie 
narożne – to powrót do stylu retro, czerpanie inspiracji z tradycyjnej 
sztuki obróbki kamienia

 Bradstone płyty tarasowe – śródziemnomorska atmosfera w naszym 
klimacie

 Bradstone – system murków Madoc – łatwy w montażu doskonale, 
imitujący kamień łupkowy 

 Bradstone – system murków Mountain Block – trapezowy kształt 
kamieni pozwala na tworzenie prostych, łukowych i okrągłych 
murków, doskonałe uzupełnienie Bradstone Old Town

 Bradstone parkiet ogrodowy – wiernie odtwarzaja fakturę drewna 
sosnowego

 Bradstone podkłady kolejowe – naturalnie odwzorowuje pęknięcia, 
słoje i ślady po gwoździach 

Szeroki wachlarz produktów linii Bradstone daje możliwość gustownego 
zagospodarowania przestrzeni wokół domu, w ogrodzie, a nawet 
elewacji ścian. 

Aby poznać bogactwo możliwych aranżacji, bez konieczności 
wychodzenia z biura, zapraszamy na wirtualny spacer po naszych 
ogrodach wystawowych na www.semmelrock.pl. 

W naszym asortymencie znajdują się:
 kostki szlachetne płukane, obijane i szczotkowane
 płyty tarasowe i ogrodowe
 systemy murków i ogrodzeń

 kostki przemysłowe i płyty eko-ażur
 produkty drogowe: krawężniki, obrzeża, korytka 
ściekowe


