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KAMIEŃ ElEwAcyjny
Ręcznie formowane, o niepowtarzalnych wzorach i bogatej kolorystyce stanowią doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie istnieje możliwość zastosowania 
prawdziwej cegły czy kamienia. Kamień elewacyjny znajduje zastosowanie na ścianach budynków otynkowanych, ocieplonych styropianem, ale i też we wnętrzach 
zabezpieczając doskonale ściany przed zabrudzeniem i wilgocią w pomieszczeniach takich jak kuchnia, taras czy łazienka.

Wykonane z betonu, uniwersalnego zastosowania o właściwościach mrozoodpornych powstają w innowacyjnym procesie produkcji pozbawionym odpadów, spalin czy 
hałasu zachwycając precyzją ręcznego wykonania. Zróżnicowane pod względem koloru oraz rozmiaru elementy w opakowaniu pozwalają uzyskać efekt wykonania 
z kamienia naturalnego. Dodatkowo zastosowane narożniki pozwalają na uzyskanie efektu pełnej okładziny ściennej, pozbawionej nienaturalnych krawędzi.

Jako ekologiczna imitacja kamienia naturalnego doskonale oddają jego strukturę i piękno, jakość zastosowanych materiałów w procesie produkcji sprawia, iż różnica 
z kamieniem naturalnym jest widoczna jedynie dla bardzo wprawnego oka. Dostępne w wielu formatach, płytek lub paneli kamiennych, proste w montażu, doskonale 
nadaje sie, jako okładzina wszystkich stabilnych powierzchni od ścian, przez ogrodzenia, kominki, studnie, tarasy czy salony, przynosząc ze sobą niepowtarzalny i nieco 
etniczny klimat.

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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