
OUTDOOR COUTURE
Zapraszamy do świata dobrego wzornictwa.
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Trendy, moda, styl, design to pojęcia, które na stałe wpisały się we 
współczesny świat. Pojawiają się w każdej dziedzinie naszego życia. 
Wszędzie tam gdzie dokonujemy wyborów. Począwszy od poszukiwania 
smaków w kuchni, poprzez odzież, dekorację wnętrz, gadżety użytko-
we – telefony, biżuterię, samochody aż do otaczającej nas architektury. 
Przestrzeni, na którą mamy wpływ na własnej posesji i przestrzeni, na 
którą mamy wpływ poprzez oferowane przez nas rozwiązania i style.

Pojęcie haute couture (wysokie krawiectwo) wywodzi się ze świata 
mody. Jest to część luksusowej oferty tworzonej na zamówienie dla kon-
kretnego odbiorcy. Samo słowo couture w dosłownym tłumaczeniu zna-
czy szycie / krawiectwo. 
Tak właśnie jest z Semmelrock Stein+Design. Idea kreowania prze-
strzeni, „szycia jej”, wpływania na nią towarzyszy naszej firmie od po-
czątku. Naszym odbiorcą jest człowiek i jego potrzeba funkcjonowania 
w przyjaznym otoczeniu. Naszym odbiorcą jest przestrzeń, w której 
funkcjonujemy. Outdoor Couture to świadome wpływanie na otacza-
jącą nas architekturę. 

OUTDOOR COUTURE to jest dostarczanie produktów i gotowych roz-
wiązań dla przestrzeni prywatnych i publicznych. Dla ludzi, którzy 
w życiu prywatnym i zawodowym na co dzień dokonują wyborów kreu-
jąc swój świat. Naszą misją jest edukowanie i dostarczanie produktów 
i rozwiązań do tworzenia spójnych architektonicznie miejsc z podkre-
śleniem, że kostka brukowa to również element architektury.

Zapraszamy do świata dobrego wzornictwa  
Semmelrock Stein+Design
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PŁYTY BRUKOWE

• Elegancka powierzchnia GlimStone z elementami 
lśniących kruszyw - kolor luce nero.

• Minimalistyczna stylistyka barwy platino.
• Nowoczesny, duży format.
• System Einstein.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Odporność na mróz i sól.

Wielkoformatowe płyty brukowe Mayore dają możliwość układania prostych, geometrycznych kształtów. Już sama wielkość kwadratu 
stanowi element dekoracyjny, który wpisując się w nowoczesne założenia projektowe jest równorzędnym elementem aranżacji przestrzeni 
wokół posesji. Do wyboru są dwie barwy, minimalistyczna platino - delikatna odmiana jasnej szarości oraz ciemna, elegancka luce nero 
z elementami lśniącego kruszywa.

Format:Właściwości:

NOWOŚĆ

90 x 90 cm

płyta brukowa Mayore
grubość: 10 cm

Płyta brukowa Mayore, kolor platino.
W tle płyta brukowa Torenti, kolor sombra.

luce nero

* Produkt na zamówienie

platino

Kolory:
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PŁYTY BRUKOWE

• Elegancka powierzchnia GlimStone z elementami 
lśniących kruszyw - kolor luce nero.

• Minimalistyczna stylistyka barwy platino.
• Nowoczesny format.
• System Einstein.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Płyta bezfazowa.
• Odporność na mróz i sól.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na 

jednej warstwie palety.

Aktualny trend i styl proponowany przez współczesną architekturę jest istotą płyt brukowych Torenti. Dwa nowoczesne formaty oraz 
elegancki kolor luce nero i minimalistyczny platino to innowacyjne rozwiązanie do aranżacji ekskluzywnej przestrzeni.

Kolory: Formaty:Właściwości:

luce nero platino 90 x 90 cm

płyty brukowe Torenti
grubość: 10 cm

NOWOŚĆ

Ilość kamieni na warstwie:
45 x 15 cm – 7 szt.
60 x 15 cm – 7 szt.
Nie ma możliwości zamówienia pojedynczych kamieni. Produkt na zamówienie.

 Płyty brukowe Torenti, kolor luce nero.
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PŁYTY BRUKOWE

• Elegancka powierzchnia GlimStone z elementami 
lśniących kruszyw - kolor luce nero.

• Nowoczesny format.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Płyta bezfazowa – Lunis.
• Płyta z mikrofazą – Lunis Largo.
• Odporność na mróz i sól.

Wytworna barwa z lśniącym w promieniach słońca kruszywem i duży format to cechy, które sprawiają, że nawierzchnia z nich ułożona jest 
nowoczesnym i innowacyjnym elementem wzbogacającym otoczenie posesji. Umiar i elegancja.

luce nero

* Produkt na zamówienie 50 x 25 cm 50 x 75 cm

Kolory: Formaty:Właściwości:
Płyta brukowa Lunis
grubość: 8 cm

Płyta brukowa Lunis Largo
grubość: 10 cm

Płyty brukowe Lunis i Lunis Largo, 
kolor luce nero.

NOWOŚĆ
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PŁYTY BRUKOWE

• Oryginalne, liniowe rozłożenie barwy – ColorFlow.
• Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych 

piasków kwarcowych i granitowych.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Duży format.
• Płyta z mikrofazą.
• Płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.

Duży, praktyczny format oraz unikalne liniowe rozłożenie barw w bliskich naturze odcieniach to praktyczne rozwiązanie do aranżacji 
ciekawych stylistycznie przestrzeni.

Kolory: Formaty:Właściwości:

silva sepia 37,5 x 25 cm

płyta brukowa Linero
grubość: 6 cm

NOWOŚĆ

Płyty brukowe Linero, kolor silva i kostka brukowa Aquaton,
kolor sombra. Kruszywo fugowe Fuggio, kolor fraxo.
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• Płukana powierzchnia z dodatkiem mieszanki 
wyselekcjonowanych szlachetnych kamieni  
i piasku kwarcowego.

• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Duży format.
• Płyta bezfazowa.
• Płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.

Casamilo to szlachetne płyty brukowe w nowoczesnym, dużym formacie i płukanej powierzchni oraz szerokiej palecie barw pozwalają 
aranżować przytulne przestrzenie na posesji i w ogrodzie. Współczesna elegancja.

PŁYTY BRUKOWE

flavo sielo

vespero marillo

50 x 25 cm 50 x 25 cm

Kolory: Formaty:Właściwości:

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Płyty brukowe Casamilo
grubość: 8 cm

Płyty brukowe Casamilo, kolor sielo i vespero. Elementy Riva,
kolor grafit. Kruszywo FUGGIO, kolor fraxo.

NOWOŚĆ
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PŁYTY BRUKOWE

• Płukana powierzchnia z dodatkiem mieszanki 
wyselekcjonowanych szlachetnych kamieni  
i piasku kwarcowego.

• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Duży format.
• Płyta z mikrofazą.
• Płyta z dystansami ułatwiającymi układanie.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.

Aveno szlachetne płyty brukowe w wygodnym prostokątnym kształcie. Płukana powierzchnia, cztery oryginalne kolory dają szerokie 
możliwości aranżacji ścieżek i podjazdów. Nowoczesność i wygoda.

Kolory: Formaty:Właściwości:

37,5 x 25 cm 37,5 x 25 cm

flavo

sielo

vespero

marillo

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Płyty brukowe Aveno
grubość: 6 cm

NOWOŚĆ

Płyty brukowe Aveno, kolor sielo i vespero. Stopień 
Livello Uni, kolor silexo. Kruszywo FUGGIO, kolor fraxo.
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• Płukana powierzchnia z dodatkiem mieszanki 
wyselekcjonowanych szlachetnych kamieni  
i piasku kwarcowego.

• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Delikatne, nieregularne kontury.
• Kostka bezfazowa.
• Kostka z dystansami ułatwiającymi układanie.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na 

jednej warstwie palety.

Delikatna płukana powierzchnia szlachetnej kostki brukowej Torri nada aranżowanym miejscom przytulności i dyskretnej elegancji. 
Trapezowe kształty i delikatnie nieregularne kontury są dodatkową dekoracją.

KOSTKA BRUKOWA

luminoso

negro

grisso

amarello

Kolory: Formaty:Właściwości:
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

kostka brukowa Torri - kombiforma
grubość: 8 cm

15 x 16,1 x 12 cm
9 sztuk

14,6 x 13,6 x 12 cm
9 sztuk 13,3 x 15,4 x 12 cm

9 sztuk

17,1 x 16,1 x 12 cm
9 sztuk

17,5 x 15,4 x 12 cm
9 sztuk

12,5 x 13,6 x 12 cm
9 sztuk

NOWOŚĆ

Kostka brukowa Torri, kolor amarello. Ogrodzenie Sonnblick,
kolor kwarc piaskowy. Kruszywo FUGGIO, kolor magni.
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KOSTKA BRUKOWA

• Płukana powierzchnia z dodatkiem mieszanki 
wyselekcjonowanych szlachetnych kamieni  
i piasku kwarcowego.

• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Delikatne, nieregularne kontury.
• Kostka bezfazowa.
• Kostka z dystansami ułatwiającymi układanie.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na 

jednej warstwie palety.

Kostka brukowa Nobla urzeka swoim gustownym charakterem. Szlachetna płukana powierzchnia, praktyczny zestaw kamieni oraz 
ciekawe barwy zwiększają możliwości aranżacyjne. Wybierz swoje własne, stylowe rozwiązanie.

Kolory:

Formaty:

Właściwości:

luminoso negrogrisso amarello

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

kostka brukowa Nobla – kombiforma
grubość: 6 cm

10 x 14 cm
7 sztuk

14 x 14 cm
7 sztuk

17 x 14 cm
7 sztuk

21 x 14 cm
7 sztuk

12 x 14 cm
7 sztuk

15 x 14 cm
7 sztuk

19 x 14 cm
7 sztuk

NOWOŚĆ

Kostka brukowa Nobla, kolor luminoso i negro.
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• Płukana powierzchnia z dodatkiem kamienia  
naturalnego.

• Naturalna, profilowana powierzchnia.
• Podwyższona wytrzymałość i odporność  

na ścieranie.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Kostka bezfazowa.
• Odporność na mróz i sól.
• Produkt kombi – wszystkie formaty kamieni na 

jednej warstwie palety.

Naturo to szlachetna kostka brukowa stylizowana na naturalny granit. Małe nieregularne formaty kamieni oraz bogata kolorystyka 
pozwalają aranżować ciekawe, dynamiczne nawierzchnie. Jej płukana powierzchnia dodatkowo podkreśla urodę wykreowanej 
przestrzeni. Daj się ponieść wyobraźni!

KOSTKA BRUKOWA

luminoso

negro

grisso

jura

Kolory: Formaty:Właściwości:
NOWOŚĆ kostka brukowa Naturo – kombiforma

grubość: 6 cm

8,3 x 8,7 x 9,2 cm
16 sztuk

7,9 x 8,7 x 9,2 cm
16 sztuk

5,8 x 5,0 x 9,2 cm
16 sztuk

10,2 x 9,2 cm
16 sztuk

8,3 x 7,9 x 9,2 cm
16 sztuk

7,5 x 9,2 cm
16 sztuk

6,8 x 9,2 cm
16 sztuk

NOWOŚĆ

Szlachetna kostka brukowa Naturo, kolor luminoso. Schody wykończone 
tynkiem mozaikowym. Rabata z obrzeża palisadowego.
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Płyty Bradstone Old Town, kolor skalisty.
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60 x 30 cm60 x 30 cm 60 x 30 cm 60 x 30 cm 60 x 30 cm

PŁYTY TARASOWE

• Płukana powierzchnia z dodatkiem mieszanki 
wyselekcjonowanych szlachetnych kruszyw.

• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Duży, wygodny format.
• Płyta z mikrofazą.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.

Płukana faktura, drobnoziarniste szlachetne kruszywa oraz nowoczesny duży format nadają przestrzeni dyskretnego eleganckiego 
stylu. Bogactwo dostępnych odcieni pozwala wykreować elegancką przestrzeń wokół domu i na tarasie.

Kolory:Właściwości:

milo marino diamo

flaro soreno

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Formaty:
płyty tarasowe Carat
grubość: 3,8 cm

Płyty tarasowe Carat, kolor marino i diamo.  
Kruszywo FUGGIO, kolor fraxo.

NOWOŚĆ
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• Płukana powierzchnia z dodatkiem mieszanki 
wyselekcjonowanych szlachetnych kruszyw.

• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Wysokie właściwości antypoślizgowe.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.

Płukana faktura, szlachetne kruszywa oraz praktyczny kwadratowy format pozwalają tworzyć klasyczne jednakże wyróżniające się 
fakturą przestrzenie. Można wybierać z dwóch odcieni szarości lub odcieni brązów tworząc jednolite bądź wielokolorowe ścieżki 
czy tarasy.

PŁYTY TARASOWE

rezo tero acro ambro

Kolory:Właściwości:
NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

40 x 40 cm 40 x 40 cm40 x 40 cm 40 x 40 cm

Corona Brillant, kolor tero. Stopień Livello Uni, kolor silexo.
Kruszywo FUGGIO, kolor fraxo.

NOWOŚĆ

Formaty:
płyty tarasowe Corona Brillant
grubość: 3,8 cm
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60 x 60 cm – 3 szt.,
60 x 45 cm – 3 szt.,
60 x 30 cm – 9 szt.,
45 x 45 cm – 2 szt.,
45 x 30 cm – 12 szt.,
30 x 30 cm – 6 szt.,

Płyty Bradstone Old Town dostępne są wyłącznie w pakietach 
po 6,07 m2. Pakiet zawiera zestaw różnych formatów płyt.

PŁYTY TARASOWE

• Strukturalna powierzchnia.
• Różnorodna struktura nawierzchni.
• Nieregularne, łamane krawędzie.
• Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych 

piasków kwarcowych.
• Duże formaty.
• Wrażliwość na szkodliwe działanie soli.
• Odporność na mróz.

Ciepło i ekspresja charakteryzujące linię stylistyczną Bradstone Old Town przeznaczone są dla osób szukających romantycznej, 
śródziemnomorskiej atmosfery. Faktura odzwierciedla strukturę piaskowca, zachwycając pięknem i naturalnością kamienia. Płyty Old 
Town harmonijnie komponują się zarówno z rustykalnym i nowoczesnym stylem podkreślając indywidualny styl, prestiż i jakość życia.

Kolory:Właściwości:

pustynny wapienny skalisty

NOWOŚĆ

Formaty:
Grubość: od 3,8 do 4,4 cm płyta ogrodowa

grubość: 3,7 do 4,0 cm
kolor: piaskowy

56 x 42 cm

Płyty Bradstone Old Town, kolor pustynny.

NOWOŚĆ
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• Płukana powierzchnia z dodatkiem mieszanki 
wyselekcjonowanych szlachetnych kruszyw.

• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Podwyższone właściwości antypoślizgowe.
• Wysoka odporność i wytrzymałość na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.

Duży, wygodny format i płukana powierzchnia płyt Picola z wyraźnie widocznymi otoczakami doskonale komponują się wśród zieleni. 
Bliski naturze kolor subtelnie harmonizuje się z otoczeniem. Płyty wyróżniają się obfitością kamyków i porowatą fakturą.

PŁYTY TARASOWE

Kolory: Formaty:Właściwości:

sierra onyx

NOWOŚĆ NOWOŚĆ płyty Picola
grubość: 3,7 cm

40 x 40 cm

NOWOŚĆ

Płyty Picola, kolor sierra i onyx.
Kruszywo fugowe FUGGIO, kolor fraxo.
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SYSTEMY OGRODZENIOWE

• Hydrofobizacja - redukcja wykwitów 
wapiennych.

• System łupanych bloków.
• Odporność na mróz i sól.
• Szybkie i łatwe układanie.

Elegancka forma systemu ogrodzeniowego Sonnblick nadaje posesji gustowny i ponadczasowy charakter. Łupane elementy, przypominające 
bloki skalne, dostępne są w trzech stonowanych barwach i stanowią doskonałą ozdobę domów i posesji. Elementy Sonnblick doskonale 
sprawdzają się również przy aranżacji elementów małej architektury np. ozdobnych klombów, budynków rekreacyjnych czy murków.

Kolory:

Formaty:

Właściwości:

kwarc piaskowy szary granit grafit granitowy melanż torfowy melanż

Kamień na mur, 3-stronny
(początkowy i końcowy)
Format: 40 x 20 x 18 cm
Kamień zwykły, 2-stronny
Format: 40 x 20 x 18 cm
Kamień na słupek, 4-stronny
Format: 40 x 20 x 18 cm

Kamień połówkowy, 3-stronny
(początkowy i końcowy)
Format: 20 x 20 x 18 cm

Daszek płaski
Format: 22,5 x 28 x 5 cm

Daszek, 2-spadkowy
Format: 22,5 x 28 x 5 / 7 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

System ogrodzeniowy Sonnblick, kolor szary 
granit. Nawierzchnia z kostki brukowej 
Pastella, kolor luminoso i negro.

Mur z elementów Sonnblick w kolorze kwarc pia-
skowy. Nawierzchnia z kostki brukowej Torri, kolor 
amarello. Kruszywo fugowe FUGGIO, kolor magni.
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• Nowoczesne, uniwersalne barwy.
• Powierzchnia z dodatkiem wyselekcjonowanych 

piasków kwarcowych i bazaltowych.
• Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
• Wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie.
• Odporność na mróz i sól.

Nowoczesny, duży praktyczny stopień, który kompleksowo pozwala aranżować przestrzeń. Komponuje się z kostkami i płytami 
brukowymi. Poza funkcjonalnym zastosowaniem można również użyć go do tworzenia dekoracji.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Kolory: Formaty:Właściwości:

silexo acero

teneri

NOWOŚĆ stopień Livello Uni
grubość: 15 cm

100 x 40 cm

NOWOŚĆ

Stopień Livello Uni, kolor teneri. Płyty brukowe Senso Grande, kolor sombra. 
Kostka brukowa Aquaton, kolor sombra. Kruszywo fugowe FUGGIO, kolor fraxo.

Stopień Livello Uni, kolor silexo. Kostka brukowa Lunis Largo,
kolor luce nero. Płyta tarasowa Asti Colori, kolor silva.
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NOWOŚĆ - ŚWIATŁO W OGRODZIE
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ŚWIATŁO W OGRODZIE

• Wykończenie wysokiej jakości.
• Różnorodność kolorystyczna.
• Brak potrzeby konserwacji.
• Oszczędzająca energię technologia LED.
• Dostępne również z panelem słonecznym.
• Wytrzymują ciężar samochodu osobowego.
• Odpowiednie do instalacji na zewnątrz 

(stopień ochrony IP 67).

Oświetlenie LED w kamieniu tworzy przepiękne akcenty i może być stosowane na podjazdach, chodnikach i patio. Dostępne jest 
w dwóch różnych kształtach i różnych kolorach palety RGB. Dostępne również z panelem słonecznym. Solidne wykończenie wysokiej 
jakości wraz z oszczędzającą energię technologią LED.

Właściwości: Formaty:

okrągły:
Ø 3 cm

kwadratowy:
3 x 3 cm

Panel słoneczny
i zdalne sterowanie

NOWOŚĆ

LED Stone System.
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NOWOŚĆ

• Łatwa instalacja.
• Elastyczne i odporne na uszkodzenia.
• Brak potrzeby konserwacji.
• Oszczędzająca energię technologia LED.
• Wytrzymują ciężar samochodu osobowego.
• Odpowiednie do instalacji na zewnątrz 

(stopień ochrony IP 65).

• Instalacja bez kabli.
• Odporna na nacisk obudowa.
• Brak potrzeby konserwacji.
• Wytrzymują ciężar samochodu osobowego.
• Odpowiednie do instalacji na zewnątrz 

(stopień ochrony IP 67).

Innowacyjne neonowe paski świetlne LED są idealnym 
rozwiązaniem dla ogrodu, chodników wokół domu, czy 
podjazdu. Są proste w instalacji – wystarczy umieścić je 
w przerwach między kostką brukową albo przy obrzeżu.  
W razie potrzeby mogą być wykorzystywane do oświetlenia 
powierzchni na nieprzerwanym dystansie 100 m.

Solar Pave tworzą szczególną atmosferę. Dzięki zintegrowanym 
bateriom słonecznym akumulują energię słoneczną w ciągu dnia, 
oferując proste rozwiązanie oświetleniowe – nie wymagające 
kabli, nakładów pieniężnych i konserwacji. Mogą być również 
instalowane na już wybrukowanych powierzchniach.

Właściwości:

Właściwości:

Formaty:

Formaty:

ŚWIATŁO W OGRODZIE

duży:
20 x 20 x 4,7 cm

Neon LED
15,2 x 26 mm
Dostępne długości:
1 m, 3 m, 5 m, 10 m

Neon LED
8,5 x 16 mm
Dostępne długości:
1 m, 3 m, 5 m, 10 m

mały:
9,6 x 9,6 x 4,3 cm

NOWOŚĆ

Neon LED.

Solar Pave.
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KRUSZYWA

PIASKI

samun 
frakcja 8 - 16 mm

fraxo 
frakcja 8 - 16 mm

magni 
frakcja 8 - 16 mm

KRUSZYWA
opakowanie typu big-bag
waga: 1,5 t

perlo 
frakcja 0,4 - 1,6 mm

grigio 
frakcja 0 - 2 mm

nero 
frakcja 0 - 2 mm

PIASKI
opakowanie: worek
waga: 25 kg

AKCESORIA

FUGGIO to starannie wyselekcjonowane piaski i kruszywa o najwyższej jakości. 
Brak frakcji pylastych gwarantuje zachowanie oryginalnego wyglądu kostki i płyt po 
wypełnieniu fug. Dostępna kolorystyka pozwala na swobodne komponowanie z dowolną 
nawierzchnią betonową. 
Wytrzymałe i sprawdzone kruszywo FUGGIO zwiększa trwałość nawierzchni. Odpowiednio 
dobrana frakcja piasków (0-2 mm) i kruszyw (8-16 mm) sprawia, że podjazdy i ścieżki 
będą miały oczekiwaną nośność. Kruszywo fugowe to detal, który może wszystko 
zmienić. Dobrze dobrany piasek fugowy podkreśli barwę i zwiększy trwałość i nośność 
nawierzchni. Nawierzchnia z piaskami lub kruszywami FUGGIO to gwarancja estetyki 
i trwałości.

Warunkiem utrzymania odpowiedniej nośności nawierzchni, obok prawidłowego zastosowania kruszyw  
FUGGIO, jest odpowiednio wykonana podbudowa i właściwy dobór kostki brukowej.

Kostka brukowa Linero, kolor silva. 
Kostka brukowa AQUATON, kolor 
sombra. Kruszywo FUGGIO, kolor fraxo.

Stopień Livello Uni, kolor silexo. Kostka 
brukowa Lunis Largo, kolor luce nero. 
Płyta tarasowa Asti Colori, kolor silva. 

Płyty brukowe Torenti, kolor luce nero. 
Kruszywo FUGGIO, kolor magni.
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WARUNKI GWARANCJI

. Semmelrock gwarantuje, że Produkty nabyte przez Kupujących są
wolne od wad technologicznych, powstałych z przyczyn tkwiących
w tych Produktach (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu
określonego w punkcie poniżej (dalej: „Okres gwarancji”).
. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyj-
nego, zostanie ona usunięta na koszt Semmelrock na zasadach
i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
. Okres gwarancji na Produkty Semmelrock wynosi (słownie: trzy)
lata od dnia wydania Kupującemu Produktów Semmelrock.
. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania
mu Produktów przez Semmelrock lub Sprzedawcę.
. W związku z udzieleniem niniejszej Gwarancji, odpowiedzialność
Semmelrock z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona na pod-
stawie art. § Kodeksu cywilnego w stosunku do Kupujących
niebędących konsumentami w myśl przepisów art. Kodeksu
cywilnego.
. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ramach udzielo-
nej Gwarancji jest przedstawienie:
a. wniosku reklamacyjnego na piśmie,
b. kserokopii oryginału faktury, rachunku lub innego dowodu
potwierdzającego zakup Produktów,

c. oświadczenia wskazującego zakres wad / powstałych uszkodzeń
Produktów,

d. oświadczenia o sposobie wykonania podbudowy i wbudowania
Produktów, jeżeli Produkty zostały ułożone,

e. dodatkowo w przypadku Kupujących niebędących konsumen-
tami – kserokopii oryginałów dokumentów WZ.

. Wszelkie wady Produktów objęte niniejszą gwarancją Kupujący
zobowiązany jest zgłaszać do miejsca zakupu Produktów nie-
zwłocznie, w formie pisemnej podając opis Wad oraz dołączając
dokumenty określone w punkcie powyżej.
. W przypadku stwierdzenia Wad Produktu, Kupujący wstrzyma się
z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie reklamację w trybie opisa-
nym w punkcie powyżej. Jeżeli Kupujący wbudował Produkt
z wcześniej stwierdzonymi Wadami, Semmelrock nie ponosi odpo-
wiedzialności za koszty związane z rozbiórką i ponowną zabudową
Produktów.
. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Produkt zostanie
wymieniony na nowy wolny od wad w terminie dni roboczych od
dnia otrzymania reklamacji, bądź też reklamacja zgłoszona na pod-
stawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana
w inny sposób uzgodniony wspólnie przez Semmelrock oraz Kupują-
cego.
. Semmelrock przed wydaniem ostatecznej decyzji dotyczącej rekla-
macji złożonej na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji
zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych Pro-
duktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania ich badań labora-
toryjnych. Wykonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprze-
dzającym wstrzymuje termin rozpoznania reklamacji wskazany w
punkcie niniejszych Warunków Gwarancji, jednak nie dłużej niż
o kolejne dni. O każdorazowym przedłużeniu terminu ponad
okres dni roboczychwskazanywpunkcie niniejszychWarunków
Gwarancji Kupujący zostanie zawiadomiony przez Semmelrock na
piśmie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin w miejscu uło-
żenia reklamowanych Produktów lub podłoża, które z powodu
panujących warunków atmosferycznych (np. deszcz, zalegający
śnieg lub lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane
wpunkcie niniejszychWarunkachGwarancji terminy rozpatrzenia
reklamacji ulegają wydłużeniu o czas, w którym utrzymują się
wskazane wyżej warunki atmosferyczne, o czym Kupujący zostanie
poinformowany przez Semmelrock na piśmie, telefonicznie lub
poprzez wiadomość e-mail. Dodatkowo, na życzenie Kupującego
Semmelrock uzasadni na piśmie przyczynę niemożności przepro-
wadzenia oględzin, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Po ustaniu panujących warunków atmosferycznych uniemożliwia-

jących przeprowadzenie oględzin, bieg terminu rozpoznania
reklamacji biegnie dalej.
. Wszelkie Produkty po ich wymianie stają się własnością
Semmelrock.
. W razie wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad,
termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego
Produktu.
. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
a. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy/
budowy z użyciem Produktów,

b. niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obcią-
żeń,

c. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem
i właściwościami zakupionych Produktów,

d. niewłaściwego składowania lub transportu Produktów,
e. niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupio-
nych Produktów,

f. użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania
wyrobów,

g. niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy kamieniami bru-
kowymi,

h. klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków
losowych.

. Za Wadę Produktu na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji
nie można uznać także:
a. naturalnych wykwitówwapiennych powstających w procesie doj-
rzewania betonu,

b. różnic kolorystycznych Produktów wynikających z właściwości
użytych surowców oraz naturalnego procesu dojrzewania
betonu,

c. różnic w fakturze wierzchniej warstwy Produktu nie wpływają-
cych na parametry techniczne Produktu,

d. zabrudzeń powierzchni spowodowanych czynnikami zewnętrz-
nymi,

e. ewentualnych włoskowatych mikropęknięć powierzchniowych,
powstałych w wyniku naturalnego skurczu betonu podczas doj-
rzewania Produktów,

f. wbudowania Produktów niezgodne z instrukcjami montażu
Semmelrock (dostępnymi pod adresem: http://www.semmelrock.pl).

. Niezależnie od wyłączeń przewidzianych w punktach i powy-
żej, nie stanowią wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji róż-
nice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego Produktu
wyprodukowanego w różnym odstępie czasu.
. W stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia grudnia
r. niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
. W stosunku do umów sprzedaży zawartych do dnia grudnia
r. niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru kon-
sumpcyjnego z umową.
. Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
. Niniejsza Gwarancja jest udzielona przez:
a. Semmelrock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Kołbieli ( - ), przy ulicy -go Maja ,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: .

. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi
Warunkami Gwarancji.

SemmelrockStein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli ( - ) przy ul. Maja (dalej: „Semmelrock”) udziela
gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) sprzedawanych produktów marki Semmelrock (dalej: „Produkty” lub „Produkty Semmelrock”) oraz gwa-
rantuje ich zgodność z normami i aprobatami technicznymi wydawanymi przez IBDiM w Warszawie dla Semmelrock osobom, które nabyły te Pro-
dukty (dalej: „Kupujący”) na następujących warunkach:
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. Semmelrock gwarantuje, że Produkty nabyte przez Kupujących są
wolne od wad technologicznych, powstałych z przyczyn tkwiących
w tych Produktach (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu
określonego w punkcie poniżej (dalej: „Okres gwarancji”).
. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyj-
nego, zostanie ona usunięta na koszt Semmelrock na zasadach
i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
. Okres gwarancji na Produkty Semmelrock wynosi (słownie: trzy)
lata od dnia wydania Kupującemu Produktów Semmelrock.
. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania
mu Produktów przez Semmelrock lub Sprzedawcę.
. W związku z udzieleniem niniejszej Gwarancji, odpowiedzialność
Semmelrock z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona na pod-
stawie art. § Kodeksu cywilnego w stosunku do Kupujących
niebędących konsumentami w myśl przepisów art. Kodeksu
cywilnego.
. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ramach udzielo-
nej Gwarancji jest przedstawienie:
a. wniosku reklamacyjnego na piśmie,
b. kserokopii oryginału faktury, rachunku lub innego dowodu
potwierdzającego zakup Produktów,

c. oświadczenia wskazującego zakres wad / powstałych uszkodzeń
Produktów,

d. oświadczenia o sposobie wykonania podbudowy i wbudowania
Produktów, jeżeli Produkty zostały ułożone,

e. dodatkowo w przypadku Kupujących niebędących konsumen-
tami – kserokopii oryginałów dokumentów WZ.

. Wszelkie wady Produktów objęte niniejszą gwarancją Kupujący
zobowiązany jest zgłaszać do miejsca zakupu Produktów nie-
zwłocznie, w formie pisemnej podając opis Wad oraz dołączając
dokumenty określone w punkcie powyżej.
. W przypadku stwierdzenia Wad Produktu, Kupujący wstrzyma się
z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie reklamację w trybie opisa-
nym w punkcie powyżej. Jeżeli Kupujący wbudował Produkt
z wcześniej stwierdzonymi Wadami, Semmelrock nie ponosi odpo-
wiedzialności za koszty związane z rozbiórką i ponowną zabudową
Produktów.
. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Produkt zostanie
wymieniony na nowy wolny od wad w terminie dni roboczych od
dnia otrzymania reklamacji, bądź też reklamacja zgłoszona na pod-
stawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana
w inny sposób uzgodniony wspólnie przez Semmelrock oraz Kupują-
cego.
. Semmelrock przed wydaniem ostatecznej decyzji dotyczącej rekla-
macji złożonej na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji
zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych Pro-
duktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania ich badań labora-
toryjnych. Wykonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprze-
dzającym wstrzymuje termin rozpoznania reklamacji wskazany w
punkcie niniejszych Warunków Gwarancji, jednak nie dłużej niż
o kolejne dni. O każdorazowym przedłużeniu terminu ponad
okres dni roboczychwskazanywpunkcie niniejszychWarunków
Gwarancji Kupujący zostanie zawiadomiony przez Semmelrock na
piśmie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin w miejscu uło-
żenia reklamowanych Produktów lub podłoża, które z powodu
panujących warunków atmosferycznych (np. deszcz, zalegający
śnieg lub lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane
wpunkcie niniejszychWarunkachGwarancji terminy rozpatrzenia
reklamacji ulegają wydłużeniu o czas, w którym utrzymują się
wskazane wyżej warunki atmosferyczne, o czym Kupujący zostanie
poinformowany przez Semmelrock na piśmie, telefonicznie lub
poprzez wiadomość e-mail. Dodatkowo, na życzenie Kupującego
Semmelrock uzasadni na piśmie przyczynę niemożności przepro-
wadzenia oględzin, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Po ustaniu panujących warunków atmosferycznych uniemożliwia-

jących przeprowadzenie oględzin, bieg terminu rozpoznania
reklamacji biegnie dalej.
. Wszelkie Produkty po ich wymianie stają się własnością
Semmelrock.
. W razie wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad,
termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego
Produktu.
. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
a. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy/
budowy z użyciem Produktów,

b. niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obcią-
żeń,

c. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem
i właściwościami zakupionych Produktów,

d. niewłaściwego składowania lub transportu Produktów,
e. niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupio-
nych Produktów,

f. użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania
wyrobów,

g. niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy kamieniami bru-
kowymi,

h. klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków
losowych.

. Za Wadę Produktu na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji
nie można uznać także:
a. naturalnych wykwitówwapiennych powstających w procesie doj-
rzewania betonu,

b. różnic kolorystycznych Produktów wynikających z właściwości
użytych surowców oraz naturalnego procesu dojrzewania
betonu,

c. różnic w fakturze wierzchniej warstwy Produktu nie wpływają-
cych na parametry techniczne Produktu,

d. zabrudzeń powierzchni spowodowanych czynnikami zewnętrz-
nymi,

e. ewentualnych włoskowatych mikropęknięć powierzchniowych,
powstałych w wyniku naturalnego skurczu betonu podczas doj-
rzewania Produktów,

f. wbudowania Produktów niezgodne z instrukcjami montażu
Semmelrock (dostępnymi pod adresem: http://www.semmelrock.pl).

. Niezależnie od wyłączeń przewidzianych w punktach i powy-
żej, nie stanowią wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji róż-
nice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego Produktu
wyprodukowanego w różnym odstępie czasu.
. W stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia grudnia
r. niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
. W stosunku do umów sprzedaży zawartych do dnia grudnia
r. niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru kon-
sumpcyjnego z umową.
. Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
. Niniejsza Gwarancja jest udzielona przez:
a. Semmelrock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Kołbieli ( - ), przy ulicy -go Maja ,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: .

. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi
Warunkami Gwarancji.

SemmelrockStein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli ( - ) przy ul. Maja (dalej: „Semmelrock”) udziela
gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) sprzedawanych produktów marki Semmelrock (dalej: „Produkty” lub „Produkty Semmelrock”) oraz gwa-
rantuje ich zgodność z normami i aprobatami technicznymi wydawanymi przez IBDiM w Warszawie dla Semmelrock osobom, które nabyły te Pro-
dukty (dalej: „Kupujący”) na następujących warunkach:
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DYSTRYBUTOR

Semmelrock. A Wienerberger company.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6 · 05-340 Kołbiel
Tel. 25 756 21 00 · Fax 25 756 21 56
informacja@semmelrock.com · www.semmelrock.pl

Firma należy do Grupy Semmelrock

Semmelrock. A Wienerberger company.


