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Nézze meg, érintse meg, próbálja ki! - 

Semmelrock mintakertek 

Amikor Új ruhát vesz, teljesen természetes, hogy több darabot is megte-

kint, felpróbál, összehasonlít. Amit a textitipar réges-rég tud, azt 

a Semmelrock is hasznosítja: mintakertjeinkben sétálgathat, kipróbálhat-

ja és élvezheti a formatervezés világát. Azt, hogy melyik térk ő  telel meg az 

Ön személyes elképzelésének, melyik színezés illik a személyiségéhez. 

A Semmelrock terasz-, Út- és térkialakítási ötletekkel segíti választását. 

Cötöpök, szegélyelemek és lépcs ők építési megoldásaira szintén talát pél-

dákat. 

Munkatársaink a helyszínen minden kérdésére válaszolnak és további tip-

pekkel és m űszaki fortélyokkal is rendelkezésére állnak. Javasoljuk, hogy 

látogatása el ő tt egyeztessen id őpontot szakért ő inkkel, hogy biztosan 

elég id őt fordíthassunk Önre. 

A Semmelrocknál a Szolgáltatás nagybet űs Szó. Munkatársaink id őt szánnak Önre. 
Az a döntése, amit egy Út, egy teraszkialakítás, vagy egy feljáró építésével kapcso-
latban hoz, a következ ő  években napi kisér ő je lesz, magától értet ő d ő  tehát, hogy 
a legjobb tanácsadást vegye ehhez igénybe. Kert- és tájépít ő  társaságokkal, vala-
mint az épít őaiyagkereskedelemmel is együttm űködünk, azért hogy széleskör ű , 
megalapozott és megbízható információkkal tudjunk szolgálni. 

Ezenkívül a Semmelrocknál olyan szakért ők dolgoznak, akik építészekkel, városter-
vez őkkel, a m űemtékvédelemmel, m ű szaki kivitelez őkkel együttm űködve egyedi 
megoldásokat terveznek és valósítanak meg. Természetesen CAD támogatással is. 
A 'mindent egy helyen" elvet a partnerhálózatunkkal Is követjük az értékesítésen 
fúl az építésre, kivitelezésre is tudunk partnert ajánlani. 

A nap bármely szakában várjuk egy virtuális látogatásra a weboldalunkon: 

www.semmelrock.hu . Itt számos megvalósult példával segítjük döntését, 

gondolatébreszt ő  fotókkal a magán- és a közszféra területér ő l egyaránt. 

Online elérhet ő  a teljes termékprogramunk, szín-és méret információkkal. 

A kövek kombinálhatóságáról különböz ő  lerakási mintákr ő l is részletesen 

tájékozódhat. 
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