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Modern dizájn, igényes környezet vagy egyszer ű  elegancia 

- új perspektívák bemutatása a cétunk kertje és egyéb 

küls ő  környezete kialakításában. Termékmegotdásaink 

ugyanúgy egyediek, mint Ön. 

A Semmelrock Group filozófiáját már több mint ötven éve 

innováció iránti elkötelezettség és a m űszaki know-how 

határozza meg. Mint Európa vezet ő  felületburkoló elem 

szállítója és trendmeghatározója Olyan beton burkoló ele-

mek gyártásával foglalkozunk, amelyekkel dizájn és 

:ezze feL a lehet ő ségeket 

nyei figyelmünk középpontjában vannak. Ezek kielégíté 

re egyrészt kiváló min őségű  terniékmegoldásokat és sok 

tizedes tapasztalatunkat, másrészt a know-how-t, lelkes 

apatunk és partnereink szakért ő  tanácsadását kmnáljuk faL 

nek. 

aimékeink olyan emberek Számára készülnek, akik szeret-

nk alkotni, mint On Is. Fedezze fel és élje át mintakert 

inkben a beton térburkoló elemekkel történ ő  optimális 

kialakítási módozatokat egy sor példa és lehet őség bemu-

tatásának kapcsán. Segítségünkkel Szívesen állunk 

rendelkezésére elképzelései megvalósításában. Tervez ő  

csapatunk az Ön elképzelései papírra veti és bemutatja 

Önnek, hogy hogyan nézne ki otthona Semmelrock termé-

kek beépítésével. 

ÁrukínálatLink Számos formátumot, Színt és felületkikép- 

zést tartalmaz. Keressen fel minket akár az Interneten is 

www.semmelrock.hu  és győz ődjön meg ezekr ő l saját 

min őség vonatkozásában magasra állítjuk a mércét, 	szemével. Internetoldalunkon Számos ötletet, alkalmazási 

miközben kifejezésre juttatjuk a beton sokoldalúságát és 

természetességét. A Sernmelrock termékek úgy a családi 

házak kertjeiben, mint a közutak és terek kialakításában 

nagyfokú szabadságot biztosítanak. 

Különösen a Semmelrock Premium termékkínálat nyújt 

exkluzív megoldási lehet őségeket igényes térkialakítási 

elképzeléseiben. Annak érdekében, hogy szépen kialakí-

tott Felületeken hoszszantartóan gyönyörködhessen, a 

Semmelrock Protect'' termékcsopotra k.i1ejkszta-ttiink agy 

speciális felületvédelmi rendszert. 

A termékek mellett a fókuszban mindig a megrendel ő  áll, 

ezért munkatársaim azon vannak, hogy segítsenek Önnek 

álmai kertjének megvalósításában. Fedezze fel a k ő  és a dizája 

elb űvölő  erejét és élje át a „Passion for paving" érzést. 

Robert F. Holzer 

Semrnelrock Group, vezérigazgató 

példát és gyakorlati tanácsot talál a tervezésre és barka-

lásra vonatkozóan. 

Biztos vagyok benne, hogy a kezében tartott kiadváiryt 

lapozgatva Ön is megtalálja a legmegfelel őbb megoldást 

tartós és természetes környezetbe ill ő  burkolóköveink 

segítségével. Az itt következ ő  oldalak szolgáljanak kedvcsi-

nátóként és fedezze fal a min ő ségi felületkialakítás 

lehet ő ségeit Sernmelrock tnrmt?kakkel? 

Paul Sintinger 

Semme[rock Stein+Design Burkolatkó Kft. 
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