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PŁY TKI ELEWACYJNE STEGU 

Firma Stegu, to rozpoznawalna marka europejska 

oferująca swoim Klientom szeroką gamę okładzin 

ściennych, kamieni dekoracyjnych oraz elementów 

ogrodowych. Z małej firmy rodzinnej pełnej energii 

i pasji tworzenia, stała się marką globalną, która 

nadal czerpie z tradycyjnych wartości i na nich 

wspiera swój potencjał. Już od ponad 20 lat firma 

Stegu tworzy produkty inspirowane naturą, wyko-

rzystując jedynie naturalne kruszywa i barwniki, 

stale unowocześniając design oraz metody produk-

cyjne. 

Kamień ozdobny to ponadczasowy materiał na 

elewację, który pojawia się w budownictwie wielu 

epok i kultur. Bez względu na bryłę budynku, 

jego zarys i kolorystyka ociepla optycznie wygląd 

zewnętrznego otoczenia. Płytki kamieniopodobne 

wiernie odtwarzają oryginalny urok kamiennej 

architektury, zachowując jednocześnie jej naturalną 

trwałość. Bogate spektrum kształtów, kolorów i fak-

tur kamienia elewacyjnego, zachęca do pasjonującej 

podróży w świat architektury rozgrzanych słońcem 

cywilizacji. Kamień elewacyjny z oferty firmy Stegu 

odzwierciedla naturalną różnorodność ponadcza-

sowego materiału budowlanego, jakim jest kamień 

naturalny. W skład bogatego asortymentu płytek 

kamieniopodobnych wchodzą inspirujące kolekcje, 

dostarczające niemal nieskończonych możliwości 

stylizacji elewacji i wnętrza. Szeroka paleta obej-

muje dekory od inspirowanych antyczną sztuką 

budowlaną, poprzez wzorowane na tradycyjnej 

architekturze śródziemnomorskiej, aż po wzory cha-

rakterystyczne dla terenów górskich. W ofercie Stegu 

występują również okładziny kamieniopodobne 

specjalnie dedykowane nowoczesnym realizacjom, 

opartym na innowacyjnych materiałach i zdecy-

dowanej kolorystyce. Kamień elewacyjny znajduje 

szerokie zastosowanie – jako dekoracja ogrodzeń, 

całych elewacji lub cokołów budynku, a także do 

projektowania śmiałych aranżacji wnętrz z użyciem 

ściennych płytek. Kamieniopodobne materiały 

wykończeniowe w ofercie Stegu, są odporne na 

mróz i zmienne warunki pogodowe, dlatego dają 

gwarancję trwałości na długi czas. Płytki elewacyjne 

Stegu znajdują zastosowanie na ścianach budynków 

otynkowanych, ocieplonych styropianem, ale rów-

nież we wnętrzach zabezpieczając doskonale  ściany 

przed  zabrudzeniem i wilgocią (kuchnia, taras czy 

łazienka). Zaakcentowany fragment nie przytłacza 

wnętrza, a jedynie nadaje mu wyjątkowy charakter, 

podkreślając unikalny styl właściciela. Zróżnicowane 

pod względem koloru oraz rozmiaru, pozwalają 

uzyskać efekt kamienia naturalnego, a zastosowane 

narożniki – uzyskanie pełnej okładziny ściennej, 

pozbawionej nienaturalnych krawędzi. Dzięki bogac-

twu formy oraz naturalnym barwnikom, kamienie 

doskonale komponują się zarówno ze szkłem, 

metalem, jak i klasyczną architekturą. Dlatego tak 

chętnie są stosowane na ogrodzeniach i elewacjach 

zewnętrznych. W połączeniu z zielenią, tworzą ciepły 

nastrój, przenosząc osoby przekraczające bramy 

domu w inny klimat, relaksując je swoim naturalnym 

wyglądem. Miękka, wypukła forma ogrodzenia 

przywodzi na myśl ciepłe skojarzenia, tworząc tym 

samym efektowny obraz domu. Kamień zmiękczy 

ostrą formę architektoniczną, wizualnie czyniąc ją 

bardziej przyjazną dla oka. Kamień elewacyjny jest 

trwały, ale jednocześnie bardzo łatwy w obróbce. 

Produkowany w formie łatwych w montażu paneli 

lub kamiennych plastrów, posiada znacznie mniejszą 

masę niż kamień naturalny. Ze względu na uniwer-

salną strukturę, może zostać położony w poziomie 

lub w pionie, pozwala również na malowanie 

powierzchni farbami emulsyjnymi. Brak wymagań 

co do gładkości powierzchni na którą jest kładziony 

sprawia, że zastosowanie tego produktu pozwala 

na uzyskanie doskonałego efektu wizualnego przy 

niewielkim nakładzie kosztów i pracy. 

Firma Stegu w swojej ofercie posiada m.in. nastę-

pujące rodzaje kamienia elewacyjnego:

Nepal

Mrozoodporny kamień dekoracyjny Nepal to natu-

ralne piękno zamknięte w nowoczesnej formie. 

Głęboko rzeźbione, lekkie, wytrzymałe na wilgoć, 

mróz i uszkodzenia płytki, zachwycą każdego precy-

zją ręcznego wykonania i brakiem widocznych kra-

Country

Nepal Rustik
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wędzi na wykończonej nimi powierzchni. W ofercie 

Stegu, płytka Nepal występuje w dwóch odcieniach: 

frost i desert. Ze względu na ciekawą fakturę i kolo-

rystykę, kamień Nepal może być również idealnym 

dopełnieniem każdego wnętrza.

Grenada

Kamień elewacyjny Grenada inspirowany andaluzyj-

skim krajobrazem, przywołuje na myśl urokliwe mia-

steczka południowej Hiszpanii. Wyjątkowa struktura, 

uniwersalny charakter oraz wyszukana kolorystyka 

sprawiają, że płytki Grenada sprawdzają się zarówno 

na elewacji, jak i we wnętrzu. 

Marseille

Głęboko fakturowany mrozoodporny kamień 

dekoracyjny Marseille, dzięki zastosowanej szero-

kiej palecie barw, bardzo dobrze komponuje się 

ze szkłem i metalem. Doskonale sprawdza się jako 

okładzina każdej powierzchni, od ogrodzenia, przez 

elewacje, aż po saunę czy hol. W ofercie Stegu, płyt-

ka Marseille występuje w czterech wersjach kolory-

stycznych: sunset, frost, mocca i volcanic.

Płytki cegłopodobne – piękno solidnej tradycji

Naturalna cegła wpisała się w historię europejskiej 

architektury. Charakterystyczna faktura oraz barwa, 

kojarzą się jednoznacznie z ciepłem domowego 

ogniska i solidnym rzemiosłem budowlanym. 

Walory estetyczne tego tradycyjnego materiału 

pomogą teraz oddać nowoczesne cegłopodobne 

płytki elewacyjne z oferty Stegu. Najwyższej jakości 

okładziny ścienne, wzbogacą architekturę każdego 

budynku o historyczny akcent, jednocześnie nie 

ulegając wpływowi czasu. Cegłopodobne płytki 

elewacyjne w ofercie firmy Stegu, wiernie oddają 

piękno i trwałość murów ceglanych. Ręcznie formo-

wane powierzchnie o niepowtarzalnej strukturze 

i kolorystyce, pomogą nadać każdej bryle budynku 

wygląd nawiązujący do starej architektury europej-

skiej. Wykonana wyłącznie z naturalnych surowców 

linia Country, imitująca starą belgijską cegłę, nada 

elewacji budynku rustykalny charakter. Natomiast 

płytki cegłopodobne Rustik przykuwają uwagę 

charakterystyczną, wyrazistą strukturą, typową 

dla holenderskiej architektury. Bogate możliwo-

ści wybarwienia, łącznie z opcją indywidualnego 

dobrania koloru, pozwalają stworzyć własną wersję 

tradycyjnej architektury. Płytki elewacyjne Stegu, ze 

względu na niewielką wagę i odpowiednio dobrane 

wymiary mogą być stosowane bezpośrednio na 

warstwę docieplenia ze styropianu, bez potrzeby 

jej wzmacniania. Wysoka jakość surowców użytych 

w procesie produkcji płytek ściennych sprawia, 

że materiał zachowuje kształt i kolor, nie ulegając 

wpływowi warunków zewnętrznych. Cegłopodobna 

okładzina stosowana wewnątrz pomieszczeń pomo-

że wykreować oryginalną, industrialną atmosferę 

typową dla luksusowych loftów.

Country

Mrozoodporne płytki cegłopodobne Country, to 

imitacja starej belgijskiej cegły. Dzięki specjalnej 

technologii produkcji, każda z płytek Country 

ma swój unikalny charakter, a powierzchnie nimi 

wykończone zachwycają strukturą i grą odcieni 

barw. Wykorzystane we wnętrzu przywołują na myśl 

prawdziwie loftowy klimat. 

Rustik

Imitujące starą holenderską cegłę mrozoodporne 

płytki i narożniki Rustik, to przede wszystkim dosko-

nały materiał elewacyjny. Ręcznie modelowane, 

pozwalają na klimatyczne wykończenie elewacji 

budynków, ogrodzeń i elementów wnętrz. Płytki 

cegłopodobne Rustik, nadadzą niepowtarzalny cha-

rakter każdej powierzchni.

Więcej informacji na temat produktów Stegu: 

www.stegu.pl

Marseille

Grenada
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