


Naszą specjalnością są luksusowe schody i podłogi, a nasze 

umiejętności pozwalają nam na realizację nawet najbardziej 

ambitnych projektów. Wyróżnia nas niepowtarzalne wzornic-

two oraz najlepsze technologie, oparte na ponad 30 letnim 

doświadczeniu projektowym i wykonawczym.

Do każdej realizacji podchodzimy bardzo indywidualnie.

Zawsze staramy się, by nie tylko wpisywały się w otoczenie 

i dopełniały je, ale wręcz przekształcały wnętrze według ży-

czeń i pragnień naszych klientów.

Pamiętamy o tym, że schody powinny być nie tylko sposo-

bem na bezpieczne pokonywanie wysokości, ale także pięk-

nym meblem. 

Wykonujemy schody zarówno klasyczne jak i bardzo nowo-

czesne.

W naszych rękach marzenie zamienia się w zamiar, zaś tech-

nika i praca ludzkich rąk stapiają drewno, metal i szkło w ca-

łość aspirującą do miana sztuki.

luksusowe       schody   i podłogi
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Ponadczasowe formy wzbudzają zaufanie i nadają wnętrzu prestiż. Realizacje w stylu 

art déco wymagają najwyższych umiejętności wykonawczych i dużego doświadczenia.

Na zdjęciach schody w stylu art déco z bardzo pracochłonną, zgeometryzowaną balu-

stradą ze stali szlachetnej szlifowaną na wysoki połysk. Policzki i poręczę schodów malo-

wane głęboką lustrzaną czernią .

art déco



4 | | 5 



6 | | 7 

ST 690
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ST 455

Trudne realizacje są dla nas zawsze okazją nawiązania do tradycji europej-

skiego rzemiosła, dlatego też wykonując takie schody czerpiemy ogromną 

satysfakcję z włożonego w nie wysiłku.

Na zdjęciach gięte schody ze subtelną secesyjną balustradą wykonaną z kutej stali, rozpo-

czynającą się słupem odlanym z brązu .

secesja
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ST 433
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Koncepcja „mniej znaczy więcej” oznacza świadomą rezygnację z bogactwa formy na rzecz podkreślenia urody mate-

riałów, właściwych proporcji i perfekcji wykonania. Filozofia ta jest nam szczególnie bliska, gdyż pozwala skoncentrować 

wrażenia niczym w soczewce na tym, co jest najważniejsze. 

Na zdjęciach dębowe schody dywnowo-wspornikowe z lekką szklaną balustradą.

nowoczesność 
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W towarzystwie drewna kuta stal nabiera szczególnych właściwości. Lekkość, siła i zdecydowanie 

które są w niej zaklęte, obcują z ciepłem i naturalnym urokiem drewna. 

Na zdjęciach gięte schody samonośne z balustradami z ręcznie kutej stali.

kuta stal
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Trudne wyzwania wymagają odwagi. My ją mamy. Systematycznie pracujemy nad własnymi projektami,  

a przełamując ustalone reguły sięgamy po najśmielsze pomysły.

Na zdjęciach łukowe schody dywanowe z balustradą wykonaną z giętej drewnianej wstęgi i stali szlachetnej. 

Efekt całości bazuje na kontraście geometrycznej formy schodów i miękkiej swobodnej linii balustrad. 

 wyzwania
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W różnych rejonach świata tradycja ma 

zawsze swoje indywidualne i odróżnia-

jące ją od innych cechy. W wielu miej-

scach od stuleci drewno wykańczane 

bywało farbami kryjącymi, dając efekt 

delikatnej elegancji.

Na zdjęciach schody w stylu klasycznym 

malowane farbami kryjącymi. Kontrast 

dodaje tradycyjnej formie nowego, nie-

banalnego znaczenia.

klasyka
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Intencją wielu naszych realizacji jest stworzenie schodów niejednoznacznych i pobudzających do myś-

lenia. Obcowanie z takim meblem jest po prostu przyjemnością. 

Na zdjęciach schody z balustradami z kutej stali szlachetnej, szlifowanej na wysoki połysk.

forma
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W naszych realizacjach stosujemy najszlachetniejsze materiały i technologie. Obok sprawdzonych gatunków drewna sięgamy 

często po szkło, stal , mosiądz i brąz. Wciąż szukamy nowych materiałów i form.

Na zdjęciach schody dywanowe wykonane z olejowanego wędzonego dębu, z balustradą wykonaną ze stali cortenowej łączonej  

z odlewami mosiężnymi i z poręczą obszywaną skórą.

nowe
  materiały
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