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Igényei ligyelmünk középpontjában vannak. Ezek kielégítésére egyrészt kiváló min ő ség ű termékmegoldásokat és sok
évtizedes tapasztalatunkat, másrészt a know-how-t, lelkes
csapatunk és partnereink szakért ő tanácsadását kínáljuk fel
Önnek.

iékeink olyan emberek számára készülnek, akik szeretalkotni, mint Ön is. Fedezze fel és élje át mintakertjoiiikben a beton térburkoló elemekkel történ ő optimális
dern dizájn, igényes környezet vagy egyszer ű elegancia

kialakítási módozatokat egy sor példa és lehet ő ség bemu-

perspektívák bemutatása a célunk keríle és egyéb

tatásának kapcsán. Segítségliekkel szívesen állunk

ő kör

e,pte lKial1kíáhan. Teim'mo!r!niri!

rendelkezésére elképzelései megvalósításában. Tervez ő
atunk az Ön elképzelései papírra veti és bemutatja
rk, hogy hogyan nézne ki otthona Semmelrock termébeépítésével.

ováció iránti elkötelezettség és a m ű szaki know-how
ározza meg. Mint Európa vezet ő felületburkoló elem

Árukínálatunk számos formátumot, színt és felületkikép-

Ilítója és trendmeghatározója olyan beton burkoló ele-

zést tartalmaz. Keressen fel minket akár az Interneten is

gyártásával foglalkozunk, amelyekkel dizájn és

www.semmelrock.hu és gy ő z ő djön meg ezekr ő l Saját

ű ség vonatkozásában magasra állítjuk a mércét,

szemével. Internetoldatunkon számos ötletet, alkalmazási

üzben kifejezésre juttatjuk a beton sokoldalúságát és

példát és gyakorlati tanácsot talál a tervezésre és burko-

iliészetességét. A Sem melrock termékek úgy a családi
ik Ii íhr-i

niint

1 kö7ltak terek k

lásra vonatkozóan,

ohn

iztos vagyok benne, hogy a kezében tartott kiadványt
opozgatva Ön is megtalálja a legmegfelel ő bb megoldást
irtós és természetes környezetbe ill ő burkolóköveink
uziv niegoldási lehet ő segekel igéiiyes terkialakítasi

segítségével. Az itt következ ő oldalak szolgáljanak kedvcsi-

'pzeléseiben. Annak érdekében, hogy szépen kialakí-

nálóként és fedezze fel a min ő ségi felületkialakítás

felületeken hoszszantartóan gyönyörködhessen,
imelrock Protecr termékcsorrri

1 kfrH

'iális felületvédelmi rendsz

imékek mellett a fókuszban niindiü
I mLinkatársaim azon vannak, hogy segítsenek Ő r ni
iai kertjének megvalósításában. Fedezze fel a k ő és
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