
KOMPLEKSOWA OFERTA
Produkty szlachetne

Szeroki asortyment kostek i płyt 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 — publicznej i prywatnej.
W naszym asortymencie znajdują się:
 kostki szlachetne płukane, obijane i szczotkowane
 płyty tarasowe i ogrodowe
 systemy murków i ogrodzeń
 palisady

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.

ARCHITEKCI
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.

Produkty na miarę

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.
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Produkty przemysłowe i drogowe

W naszej ofercie znajdują się kostki brukowe i elementy wykończeniowe przeznaczone 
do układania powierzchni intensywnie użytkowanych: placów, skwerów, ciągów 
pieszych, dróg przeciwpożarowych, parkingów i podjazdów. Wszystkie nasze produkty 
odpowiadają europejskim normom PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340 oraz są 
zgodne z Aprobatami Technicznymi. 
W naszym asortymencie znajdują się:
 kostki przemysłowe
 krawężniki
 obrzeża
 korytka ściekowe

 kostka EKOdrain 
 płyty eko-ażur
 płyty chodnikowe standardowe i integracyjne
 płyty wielkoformatowe

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

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