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DRÖM DIG HEM



Weatherdale Europack, Autumn SilverWeatherdale Europack, Autumn Silver



Det något slitna utseendet på plattorna inom Bradstone passar bra i sammanhang där ett intryck
av rustik elegans eftersträvas. En blandning av blandade plattstorlekar ger oändliga möjligheter
till unika mönsterläggningar. Tillsammans med cirklar, kantsten, poolsten och murar är det enkelt
att skapa en unik och personlig plats i trädgården. 
     I systemet finns också Wetherdale Stepping Stone och Woodstone, naturlika accenter som
ger din trädgård den där lilla extra dimensionen. Skapa en gångväg eller passage genom gräs-
mattan eller rabatten, en lummig oas för det lilla trädgårdsbordet, en berså för njutning och 
avkoppling eller en stor härlig utemiljö runt poolen – Bradstone har produkterna som kan 
förverkliga drömmarna. 
     Det breda sortimentet med flera olika format, ytstrukturer och färger från den väldigt ljusa
Gironde till den mörkt sobra Sable Grey, hjälper Dig att skapa din bästa utemiljö. Låt dig inspireras
och förföras av Bradstone – Dröm Dig Hem!

Old Town Mur, Weathered LimestoneOld Town Mur, Weathered Limestone

Woodstone, Antique BrownWoodstone, Antique Brown

Wetherdale Steppingstone, York BrownWetherdale Steppingstone, York Brown Old Town Europack, GirondeOld Town Europack, Gironde



På vår hemsida finns fullt av information och inspiration med våra
Bradstoneprodukter.  Du kan även hämta ett program som hjälper dig
att planera din beläggning med mönsterförslag och materialuträkning.
Du hittar länken på vår hemsida: www.starka.se/bradstone

Se hela vårt mark- och mursortiment i vår folder eller på vår hemsida,
starka.se. Vår idérika broschyr är full av inspiration och tips för att
skapa din egen utemiljö. Hämta den hos din återförsäljare, eller beställ
den direkt från vår hemsida. 

Vår Facebook-sida uppdateras regelbundet med fina referenser och
annat smått och gott. Välkommen att gilla oss där.

Bradstone produceras på licens i Sverige av Starka Betongindustrier

Marksten, plattor och murar 2012

SKAPA DIN EGEN 

UTEMILJÖ 

www.starka.se | info@starka.se
facebook.com/starkabetong


