
110

ba
za

.b
ud

uj
em

yd
om

.p
l

2014

 Ś
C

IA
N

Y
, 

P
O

D
ŁO

G
I,

 P
O

S
A

D
Z

K
I 

 /
O

K
ŁA

D
Z

IN
Y

 Ś
C

IE
N

N
E

 I
 E

LE
W

A
C

Y
JN

E 
 

ELEWACJE I  WNĘTRZA STEGU

Kamień ozdobny wnosi do architektury wnętrza ele-

ment prestiżu i kreatywności. Zastosowany na frag-

mentach ścian lub w niektórych strefach pomiesz-

czeń kreuje w nich specyficzny klimat. Wytwarzane 

z dbałością o szczegół płytki kamieniopodobne 

Stegu, wiernie imitują piękno naturalnego kamienia. 

Dekoracyjne atuty szerokiej gamy produktów to 

różnorodność barw, kształtów i faktur, które pozwolą 

stworzyć niespotykaną grę światłocienia w każdym 

pomieszczeniu.

Kamień dekoracyjny wyróżnia bogactwo odcie-

ni i rozmiarów, inspirowanych architekturą wielu 

zakątków świata, od mroźnej Północy aż po 

rozgrzane słońcem uliczki śródziemnomorskich 

miast. Struktury imitujące charakterystyczne dla 

Bliskiego Wschodu wapienne bloki czy drobno 

cięty piaskowiec wprowadzą do nowoczesnych 

wnętrz delikatne ciepło. Tworzące ciekawy układ 

szlifowanych łupków jasne kamienie dekoracyjne 

o surowym, północnym charakterze doskonale har-

monizują również z „chłodnymi” materiałami, takimi 

jak szkło i metal. Natomiast kamienie wewnętrzne 

o wyraźnej, wypukłej strukturze starego kamiennego 

muru inspirowanego kulturą śródziemnomorską, 

pozwolą na wyraźne zaakcentowanie reprezenta-

cyjnych części pomieszczeń. Autentyczny wygląd 

płytek kamieniopodobnych to zasługa naturalnych 

kruszyw i barwników oraz wymagającego procesu 

ręcznej obróbki. Dodatkową korzyścią ze stosowania 

kamieni dekoracyjnych jest ochrona ścian przed 

uszkodzeniami i zabrudzeniami, co stanowi ważny 

atut w często użytkowanych miejscach, takich jak 

domowe salony czy korytarze.

Cegłopodobne płytki w ofercie firmy Stegu, 

wiernie oddają piękno i trwałość murów ceglanych. 

Wysoka jakość surowców użytych w procesie pro-

dukcji sprawia, że materiał zachowuje kształt i kolor, 

nie ulegając wpływowi warunków zewnętrznych. 

Cegłopodobna okładzina stosowana wewnątrz 

pomieszczeń pomoże wykreować oryginalną, indu-

strialną atmosferę typową dla luksusowych loftów.

Od niedawna w ofercie Stegu znajdują się rów-

nież oryginalne panele z drewna naturalnego 

z serii Wood Collection. Jako ścienny element 

dekoracyjny doskonale komponują się z naturalną, 

olejowaną podłogą oraz nowoczesnymi meblami. 

Minimalistyczne, jasne wnętrza wzbogacone drew-

nianymi panelami we wnękach ściennych lub komin-

kowych nabiorą oryginalnego charakteru oraz ciepła 

domowego klimatu.

Naturalna dekoracja ścian – faktury drewna 

i kamienia należą do najbardziej przyjaznych. 

Ich atutem jest naturalne pochodzenie i trwałość. 

Wykańczając nimi ściany, zyskujemy także płasz-

czyznę o niepowtarzalnym rysunku i fakturze, którą 

można łatwo dobrać do stylistyki wnętrza. Bardzo 

efektownie wyglądają gładkie ściany w nowocze-

snych aranżacjach w zestawieniu ze ścianami wykoń-

czonymi strukturalnie płytkami lub drewnianymi 

panelami. W minimalistycznych realizacjach ściany 

strukturalne z płytek idealnie komponują się 

z surowością drewna w postaci dekoracyjnych.

n Stegu sp. z o.o.

ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa

tel. 77 421 12 24, faks 77 469 84 18, www.stegu.pl, e-mail: info@stegu.pl, inwestycje@stegu.pl
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Stegu, Kamień dekoracyjny Cairo.

 Zastosowanie: do wnętrza. 2 opcje kolorystyczne: cream i moonlight.

Stegu, Płytka cegłopodobna z gotową fugą − Parma. 

Zastosowanie: do wnętrza. 1 opcja kolorystyczna: white.

Stegu, Kamień dekoracyjny Colorado. 

Zastosowanie: do wnętrza. 1 opcja kolorystyczna: desert.

Stegu, Kamień dekoracyjny Creta. 

Zastosowanie: do wnętrza. 3 opcje kolorystyczne: cream, desert i grey.

Stegu, Kamień naturalny − Ivory. 

Zastosowanie: zarówno na elewację, jak i do wnętrza. 4 opcje kolorystycz-
ne: ivory, rusty, grey i nero.

Stegu, Kamień dekoracyjny Venezia. 

Zastosowanie: do wnętrza. 3 opcje kolorystyczne: cream, latte i graphite.

Stegu, Kamień dekoracyjny − Calabria. 

Zastosowanie: zarówno na elewacje, jak i do wnętrza. 2 opcje kolorystycz-
ne: mocca i grey.

Wood Collection, Panel drewniany − Pure. 

Zastosowanie: do wnętrza.

Woos Collection, Panel drewniany − Cube. 

Zastosowanie: do wnętrza.

stegu 2014.indd   111stegu 2014.indd   111 2014-08-10   15:19:352014-08-10   15:19:35


