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Alaska

Kamień dekoracyjny ALASKA
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.
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Kamień dekoracyjny ALASKA to w pełni ekologiczna imitacja łupka oszlifowanego. Wykonany
na bazie gipsu w niezwykłym procesie produkcji pozbawionym hałasu odpadów czy spalin
idealnie sprawdza się w pomieszczeniach o różnej funkcji, wprowadzając niepowtarzalną
atmosferę północnych lasów i surowej, nieco egzotycznej kultury.
Płytki i narożniki ALASKA są niezwykle łatwe w montażu, a ich niezwykła struktura
pozwala na obróbkę mechaniczną oraz pokrywanie ich farbami emulsyjnymi.
Stosując odpowiedni klej (np. Elastik lub Gipsolep), płytki ALASKA można mocować
na praktycznie każdej stabilnej powierzchni (beton, karton gips, płyta wiórowa itp.).
ALASKA to nie tylko płytki ale również specjalnie wykonane narożniki.
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Creta
Venezia
W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z otwartymi przestrzeniami, wnętrzami bez
wyraźnego podziału. Kamień dekoracyjny, zazwyczaj przy takim układzie, stanowi dominantę
akcentującą fragment o wyjątkowej funkcji. Pozwala na określenie scenariusza, według
którego powinien podążać wzrok potencjalnego gościa.
Dostępny w szerokiej gamie odcieni, od beży po ciemne szarości, doskonale zabezpiecza
ściany (lecz tylko w obrębie stref suchych). Jako produkt gipsowy posiada niezwykłe
właściwości fizykochemiczne, dzięki którym doskonale bilansuje wilgoć w pomieszczeniach,
dlatego szczególnie chętnie stosowany jest w przedszkolach i przychodniach.
Kamień dekoracyjny wniósł do aranżacji wnętrz dodatkowy wymiar a właściwie
możliwość zabawy tym wymiarem. Dostępny w formie gładkich plastrów, cegiełek
lub nieregularnych mozaik o różnej grubości – daje ogromne możliwości aranżacyjne
w kwestii kreowania nastroju.

prezentacja firmy również w tomie MATERIAŁY BUDOWLANE/ELEWACJE I FASADY
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kamień elewacyjny MARSEILLE
Ten głęboko fakturowany kamień dekoracyjny, dzięki zastosowanej chłodnej palecie barw- doskonale komponuje się ze szkłem i metalem.
Do pomieszczenia wnosząc nastrój, jaki towarzyszy francuskim przedmieściom. Wykonany z betonu najwyższej jakości, jest wytrzymały
na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że możliwości jego zastosowania są niczym nieograniczone.
Obejrzyj film na www.stegu.tv lub na naszej stronie – odcinek 274 programu Dekoratornia.

płytki cegłopodobne RUSTIK
Nepal

Kamień elewacyjny NEPAL
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.
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zastosowanie: uniwersalny, mrozoodporny
zalecane podłoże: stabilne, przenoszące obciążenia jak np. ściany wykonane z betonu, gazobetonu, cegły, bloczki typu „Ytong” itp.
waga: 20 kg/m2
dodatkowe elementy: narożniki.
Ręcznie formowane, o niepowtarzalnych wzorach i bogatej kolorystyce płytki NEPAL stanowią doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie istnieje możliwość zastosowania
prawdziwej cegły, czy kamienia naturalnego; na ścianach budynków otynkowanych, ocieplonych styropianem oraz we wnętrzach. Zabezpieczając doskonale ściany przed
zabrudzeniem i wilgocią. Wypukłe bloki o nieregularnych kształtach posiadają naturalny kolor, wyjątkową strukturę oraz dużą różnorodność formy. Obejrzyj film na www.stegu.tv
lub na naszej stronie – odcinek 266 programu Dekoratornia.
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Imitujące starą holenderską cegłę płytki i narożniki RUSTIK to doskonały materiał przede wszystkim elewacyjny. Ręcznie modelowane,
pozwalają na niecodzienne, klimatyczne wykończenie elewacji budynków, ogrodzeń i elementów wnętrz.
Jakość wykorzystywanych w procesie produkcji materiałów sprawia, że płytki RUSTIK cechuje trwałość kształtu i koloru oraz niezwykła
wytrzymałość na czynniki atmosferyczne. Płytki cegłopodobne RUSTIK nadadzą niepowtarzalny charakter każdej powierzchni. Obejrzyj
film na www.stegu.tv lub na naszej stronie- odcinek 269 programu Dekoratornia.

płytki cegłopodobne COUNTRY
Mrozoodporne płytki cegłopodobne COUNTRY to imitacja starej cegły belgijskiej. Dzięki specjalnej technologii produkcji każda z płytek
COUNTRY ma swój unikalny charakter, powierzchnie nimi wykończone zachwycają strukturą i grą odcieni barw. Płytki doskonale prezentują
się na ścianach loftów, jako uzupełnienie powierzchni po renowacji, lub w nowoczesnych wnętrzach doskonale imitując prawdziwa cegłę.
Ręcznie formowane urzekać będą swoim ciepłym charakterem zarówno na elewacji budynku, ogrodzeniu czy wewnętrznej ścianie,
zabezpieczając ja przed otarciami i wilgocią. Obejrzyj film na www.stegu.tv lub na naszej stronie- odcinek 259 programu Dekoratornia.
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