Egyedi megoldások,
egyedi igényekhez

Új termékünk:
ARTE - Pest Buda kockakó´

A luxus kellemes szabadsága
most valóra válhat...

ARTE - PEST BUDA kockakő
Klasszikus hullám és legyezőszerű formák már nemcsak a templomok és kastélyok körüli udvarokban, tereken, hanem
a szűkebb lakókörnyezetünkben is egyre népszerűbbek.
Célunk, hogy visszaforgatva az idő kerekét, visszahozzuk Önnek dédanyáink, dédapáink korának régi óvárosi
hangulatát, az egykor sikeres és széles körben elterjedt terméket továbbfejlesztve kis kockakőben megalkossuk
a tökéletest.

Szeretne kávézni saját főterén?
Az ARTE - PEST BUDA kockakőrendszernek köszönhetően ez ma már
nem lehetetlen!
Ezzel a korszakalkotó térkőrendszerrel az Ön számára is lehetővé
válik, hogy saját kertjében, igazi
békebeli hangulatban fogyassza
el kedvenc kávéját, érezze magát
a hajdani Stefánián, anélkül, hogy
kilépne házából.

Az ARTE - PEST BUDA kockakő a magánkertek
dísze, mivel színválasztéka teljes harmóniában
van a kert többi részével. A tradicionális antracit
szín mellett két teljesen új, a formának tökéletesen
megfelelő, izgalmas színvilágot alkottunk Önnek.

Antracit (10 cm-es vastagságban)

Patinaszürke (8 és 10 cm-es vastagságban)

Patinabarna (8 és 10 cm-es vastagságban)

Olyan rendszert sikerült alkotnunk, amely a régi
óvárosi hangulatot visszaadja a korábbinál
sokkal esztétikusabban legyező, hullámos vagy
körkörös formával.
Emellett:
· zökkenőmentes, csúszásmentes felülettel
· egyenletes fugákkal rendelkezik
· az Eisntein távtartórendszernek köszönhetően
a kövek nem billegnek
· gyorsan, egyszerűen lerakható
· és nem utolsó sorban megfizethető
Legyen szó teraszról, előkertről, belső udvarról,
kapubejáróról vagy egy ház körüli útról, az ARTEPEST BUDA kockakő a kompromisszumok nélküli
tökéletes megoldás.

TIPP:

Ha többet meg szeretne tudni
a rendszerről, kérjük tekintse meg filmünket
a www.semmelrock.hu oldalon

További ötletekhez ajánljuk, hogy látogasson
el az ócsai vagy a felsőzsolcai mintakertünkbe,
ahol a hét minden napján éjjel - nappal szabadon megtekintheti termékeinket.
Munkatársaink a helyszínen kérdéseire válaszolnak és további tippekkel is rendelkezésére állnak.
Javasoljuk, hogy látogatása előtt egyeztessen időpontot kollégánkkal (06/29-578-112,
info@semmelrock.hu), hogy biztosan elég
időt fordíthassunk Önre.
Kérje termékeink teljes palettáját bemutató
“Kerti ötletek 2013.” című kiadványunkat és látogassa meg
a www.semmelrock.hu weboldalt.

