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element y dekoracyjne ścian
KAMIEŃ DEKORACYJNY, jako produkt gipsowy poosiada dodatkowo
niezwykłe właściwości fizykochemiczne, dzięki którym doskonale
bilansuje wilgoć w pomieszczeniu. Płytki zabezpieczają ściany przed
zabrudzeniem, dlatego produkt ten szczególnie chętnie jest stosowany
w przedszkolach i bawialniach.

STEGU Sp. z o.o.

Produkowany w formie łatwych w montażu paneli lub kamiennych plastrów
posiada znacznie mniejszą masę od kamienia naturalnego. Szeroki wybór
kształtu płytki oraz elementów narożnych jak również możliwość cięcia
piłą do metalu i malowania farbami sprawia, że coraz częściej materiał ten
stosowany jest w realizacjach.
Brak wymagań, co do gładkości powierzchni pozwala na uzyskanie
doskonałego efektu wizualnego przy niewielkich nakładach finansowych.

ul. Dworcowa 8
46-025 Jełowa k/Opola
tel. 77/ 421 12 24
fax 77/ 421 12 24 wew. 218
info@stegu.pl
www.stegu.pl

STEGU Sp. z o.o. to polska firma, która istnieje na rynku
od 1994 produkując płytki ścienne z gipsu i betonu.
Produkty te cieszą się wielkim powodzeniem na rynku
polskim, europejskim i światowym m.in. wśród klientów
z Niemiec, Holandii, Francji, Czech, Rosji, Finlandii,
Kanady i Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak pozostałe
elementy asortymentu takie jak elementy ogrodowe,
dekory, obudowy kominków i chemia budowlana.
W zeszłym roku Firma STEGU zakończyła budowę dużej
inwestycji. W jej skład weszła budowa magazynów
wyrobów gotowych wysokiego składowania, hali
produkcyjnej oraz budynku biurowo- wystawienniczego,
w którym to mogą Państwo zobaczyć wyróżnione
wieloma nagrodami produkty firmy, oraz imponujące
stoisko targowe imitujące Świątynię Tutenchamona.
Wszystkie te elementy sprawiają, iż Firma STEGU
corocznie jest nagradzana zarówno w kategorii
przedsiębiorstwo jak i produkt specjalistyczny (pełna
informacja na stronie).
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Pełna wyjątkowej pasji linia produktów do wnętrz STEGU® stanowi doskonałe połączenie historii z nowoczesnością. Dzięki bogactwu formy oraz niezwykle naturalnym barwom
komponuje sie zarówno ze szkłem jak i klasyczną architekturą. Forma imitująca kamień oraz bogata gama dostępnych kształtów sprawia, że KAMIEŃ DEKORACYJNY stał się
dodatkowym czynnikiem budującym architekturę światła w pomieszczeniu. Jako jeden z elementów o dużym wpływie na docelowy klimat wnętrza.

KAMIEŃ DEKORACYJNY
KAMIEŃ DEKORACYJNY, jako ekologiczna imitacja kamienia naturalnego doskonale oddaje jego strukturę i piękno. Zastosowanie naturalnych składników w procesie
produkcji sprawiło iz różnica z kamieniem naturalnym jest widoczna jedynie dla bardzo wprawnego oka. Stosowany we wnętrzach użytku publicznego; bankach,
marketach, szkołach jak i niewielkich mieszkaniach. Niekiedy w charakterze pełnej okładziny ścinanej, lecz częściej, jako fragment akcentujący miejsce o wyjątkowej
funkcji w rozkładzie pomieszczenia lub element jego wykończenia.
Podstawową zaletą tej grupy produktów jest ręczne formowanie oraz w pełni ekologiczna technologia wykonania. Z procesu produkcji wyeliminowano emisję spalin,
hałasu i odpadów, oraz zastosowano jedynie naturalne składniki z barwnikami włącznie. Każde opakowanie płytek, dla utrzymania w pełni naturalnego efektu zawiera
zróżnicowane pod względem koloru oraz rozmiaru elementy a dostępne narożniki pozwalają na uzyskanie efektu pełnej okładziny ściennej, pozbawionej nienaturalnych
krawędzi.
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