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Na zaufanie Klientów i renomę w branży trzeba ciężko zapracować, a my doskonale 

o tym wiemy. Dlatego realizacja każdego zamówienia to wieloetapowa procedura, a efektem 

końcowym zawsze jest szlachetny produkt, czyli ponadczasowe drewniane schody 

wewnętrzne dopracowane w każdym calu i zachwycające swoim pięknem. 

A może udałoby się zaoszczędzić na tej inwestycji? Jeśli tak, to czy odbiłoby się to na 

jakości gotowej konstrukcji? 

Specyficzna konstrukcja schodów wewnętrznych sprawia, że ich wymiana nie odbywa 

się tak łatwo, jak na przykład wymiana niemodnej szafy czy stolika kawowego, dlatego warto 

zdecydować się na wysokiej jakości, ponadczasowy wariant, który przez długie lata będzie 

spełniał swoje zadanie i doskonale wpasuje się w aranżację wnętrza, nawet jeżeli zostanie ona 

z biegiem czasu zmieniona na inną.

Szacunek do Klienta, ukierunkowanie na realizację jego potrzeb czy też stały kontakt to 

kluczowe kwestie, które stanowią wartość dodaną i są perfekcyjnym uzupełnieniem naszej 

oferty, bo wiemy, że nic bardziej nie denerwuje niż nie odbieranie telefonu i nieodpisywanie na 

e-maile.

I co w sytuacji, jeżeli po jakimś czasie okaże się, że schody skrzypią, drewno znacząco 

zmieniło kolor, balustrada nie jest stabilna, a z metalowych elementów odchodzi farba 

lub pojawia się na nich rdza? 

Czy wybrany wykonawca wykona schody zgodnie ze sztuką, bez konieczności 

poprawiania, bez zbędnego bałaganu i w ustalonym terminie? 

GODNY ZAUFANIA PRODUCENT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH – CZYLI JAKI? 

Czy w trakcie prac nie okaże się, że koszty realizacji są wyższe niż początkowo zakładano 

i co gorsza – przekraczają ustalony budżet? 

Czy zamówione stopnie zostaną wyprodukowane z wysokiej jakości, odpowiednio 

przygotowanego drewna? 

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY

Wybór schodów wewnętrznych z drewna dla większości osób nieposiadających rozeznania 

w niuansach branży może okazać się sporym wyzwaniem. Jest to bowiem element, który ma 

ogromne znaczenie dla funkcjonalności danej przestrzeni, dlatego inwestycja ta powinna być 

starannie przemyślana. Ze względu jednak na złożoność zagadnienia, a także fakt, że zakup 

schodów to znaczący dla domowego budżetu wydatek,  warto temat bardzo dokładnie 

przeanalizować i nie dokonywać zakupu pod wpływem emocji. Dlatego, że schody to rzecz, 

którą zazwyczaj robimy raz w życiu. Trzeba również pamiętać o tym, że w ostatnich czasach 

schody przestały być używane wyłącznie do przemieszczenia się z dolnych kondygnacji na 

górne. W bardzo wielu przypadkach zaczęły pełnić funkcję dekoracyjną, sporo osób zaczęło 

traktować schody jak najpiękniejszy mebel w swoim domu. Mówi się, że schody to dusza 

domu.

Zasadniczo każdy Inwestor, który stoi przed koniecznością zamówienia drewnianych 

schodów wewnętrznych do swojego właśnie budowanego lub przechodzącego generalny 

remont domu, od samego początku mierzy się z wieloma problemami i wątpliwościami. 



Schody dywanowe, na podłożu betonowym.

Wykonane z drewna dębowego w kolorze naturalnym.

Balustrada szklana, hartowana, klejona

o grubości 8mm. Tafla osadzona w słupkach

oraz pochwycie.
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Schody klasyczne, na podłożu betonowym

wykonane z drewna dębowego.

Stopnie oraz pochwyt kolor naturalny,

podstopnice oraz słupki malowane na biało.



Schody na podłożu betonowym w wariancie

klasycznym. Wykonane z drewna dębowego.

Kolor naturalny, podstopnice białe.

Balustrada metalowa, malowana  proszkowo

wykończona dębowym pochwytem.
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Schody dywanowe, na podłożu betonowym.

Wykonane z drewna dębowego, kolor naturalny.

Balustrada szklana. Tafla hartowana, klejona,

o grubości 16 mm, montowana za pomocą

złączy punktowych.



Dębowe schody samonośne, dywanowe, bielone.

Balustrada szklana grafitowa.

Tafla hartowana, klejona, o grubości 16mm.

Montowana na rotulach i dystansie.
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Dębowe schody dywanowe

na podłożu betonowym.

Balustrada szklana montowana

w profilach montażowych.



Schody na podłożu betonowym,

wykonane z drewna dębowego.

Kolor naturalny, podstopnice białe.

Balustrada z wypełnieniem elementami

metalowymi, malowana proszkowo.
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Schody klasyczne na podłożu

betonowym z oświetleniem LED.

Wykonane z drewna dębowego.

Stopnie kolor naturalny, podstopnie białe.

Balustrada metalowa, spawana, malowana proszkowo.
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Schody na podłożu betonowym.

Drewno dąb, barwiony.

Balustrada kuta z gięciem

przy pierwszym słupku.
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Dębowe schody klasyczne na podłożu betonowym.

Podstopnicie w kolorze białym.

Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej.

Podświetlenie ledowe umieszczone w kapinosie.
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Dębowe schody dywanowe

na podłożu betonowym.

Balustrada metalowa,

malowana proszkowo.
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Schody na podłożu betonowym.

Wykonane z drewna dębowego, barwionego.

Balustrada szklana. Tafla hartowana, klejona

o grubości 8 mm. Szkło mleczne, osadzone

w słupkach oraz pochwycie.
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Schody na podłożu betonowym.

Wykonane z drewna dębowego, barwionego.

Balustrada szklana. Szkło hartowane,

klejone, o grubości 8 mm.

Tafla osadzona w słupkach, oraz pochwycie.
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Dębowe schody samonośne, dywanowe

w kolorze naturalnym.

Balustrada z wypełnieniem szklanym.

Szkło hartowane oraz klejone o grubości 16mm.
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Schody dębowe na konstrukcji

metalowej malowanej proszkowo.

Balustrada metalowa, pręty kwadratowe

mocowane do boku stopni. 
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Schody na konstrukcji samonośnej, policzkowej.

Wykonane z drewna dębowego. 

Stopnice wraz z pochwytem w kolorze naturalnym.

Policzki oraz słupki, lakierowane na biało.

Balustrada z wypełnieniem, które stanowią

relingi ze stali nierdzewnej.



Schody dębowe na konstrukcji metalowej.

Stopnice oraz pochwyt w kolorze naturalnym.

Wypełnienie balustrady stanowi szklana tafla,

hartowana o grubości 8mm.
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Schody na konstrukcji samonośnej, policzkowej.

Wykonane z drewna dębowego, barwionego. 

Balustrada z wypełnieniem, które stanowią

relingi ze stali nierdzewnej.



Schody dębowe na konstrukcji metalowej.

Stopnice oraz pochwyt w kolorze naturalnym.

Wypełnienie balustrady stanowi szklana tafla

hartowana o grubości 8 mm.
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Schody gięte na konstrukcji samonośnej, policzkowej.

Wykonane z drewna dębowego.

Balustrada z wypełnieniem, które stanowią relingi

ze stali nierdzewnej.

Pochwyt wraz z balustradą owijany wokół słupów. 
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Schody na konstrukcji

samonośnej z podstopniami.

Wykonane z drewna dębowego

w kolorze naturalnym.

Balustrada drewniana, pełna.
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Schody na konstrukcji samonośnej, policzkowej.

Wykonane z drewna dębowego. 

Stopnice wraz z pochwytem w kolorze naturalnym.

Policzki oraz słupki, lakierowane na biało.

Balustrada z wypełnieniem, które stanowią

relingi ze stali nierdzewnej.
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Schody na konstrukcji samonośnej, policzkowej.

Wykonane z drewna dębowego, w kolorze naturalnym.

Balustrada z wypełnieniem, które stanowią

relingi ze stali nierdzewnej.



Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, naszym Klientom oferujemy 

wysokiej klasy drzwi wewnętrzne również w oparciu o projekt 

dostarczony przez Państwa. Każde zamówienie traktujemy 

indywidualnie. 

Wyróżnia nas nieosiągalna dla innych producentów grubość skrzydła 

drzwiowego, która wynosi aż 45 mm. To właśnie dzięki zwiększonej 

grubości skrzydła, nasze drzwi są stabilne i nie ulegają paczeniu 

pomimo upływu wielu lat. 

Drewniane drzwi wewnętrzne produkowane przez naszą firmę 

charakteryzuje jakość, precyzja wykonania oraz niepowtarzalne 

wzornictwo.

W zależności od modelu, skrzydła mogą zostać oszklone różnymi 

rodzajami szkła (ornamentowego, matowego). 

Skrzydła produkowane są w dwóch wersjach: przylgowe 

i bezprzylgowe. Mogą one zostać wyposażone w zamek 

magnetyczny, zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod 

wkładkę patentową oraz 3 zawiasy.

Wykonujemy również zabudowy ścian wraz z drzwiami licowanymi. 

Oferujemy barwienie według pełnej palety RAL oraz pod próbkę 

dostarczoną przez Klienta. Zapewniamy pokrycie kolorystyczne 

wszystkich naszych produktów (drzwi, zabudowy ścian, schody). 

Nasze drewniane drzwi wewnętrzne powstają z zachowaniem 

wszelkich standardów jakości. Wszystkie nasze produkty objęte są 

pisemną, pięcioletnią gwarancją. Ponadto zapewniamy dożywotnią 

obsługę posprzedażową.

Zestaw zawiera regulowaną ościeżnicę, dopasowaną do grubości 

muru. Trzywarstwowa powłoka lakieru poliuretanowego o wysokiej 

odporności na uszkodzenia stanowi trwałe zabezpieczenie 

powierzchni. 

DREWNIANE
DRZWI WEWNĘTRZNE
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Drzwi przesuwne.

Wykonane z drewna dębowego

 barwionego.



30 Przykładowe realizacje drzwi wewnętrznych.



Przykładowe realizacje drzwi wewnętrznych. 31
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