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STEPWOOD® wnosi istotny wkład w ideę zdrowego trybu życia. Udowodniono naukowo, 
że poziomy naprężeń są znacznie niższe w obszarach z litym drewnem. W tym 
środowisku serce bije spokojniej, ponieważ powietrze zawiera więcej ujemnie 

naładowanych jonów, co wpływa na tętno. Ponadto badania naukowe wykazały, że 
bakterie giną na drewnie szybciej niż na przykład na plastiku.

Panel dekoracyjny STEPWOOD® to kreatywny projekt litych listew drewnianych, które są 
ułożone naprzemiennie w celu uzyskania niepowtarzalnego efektu 3D. Jest to idealne 

połączenie natury i designu oraz łatwe w montażu.


STEPWOOD® wykonany jest w całości z wysokiej jakości wolno suszonego drewna. 
Różnice kolorystyczne i strukturalne wyróżniają ten materiał, a tym samym podkreślają 
ogólny wygląd. STEPWOOD® został zaprojektowany do użytku w pomieszczeniach.
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Stepwood® ORYGINAL

Połączenie wysokiej jakości drewna i naturalnego wzornictwa sprawia, że STEPWOOD® 
idealnie nadaje się do wyposażenia sklepów, aranżacji wnętrz i innych projektów 
wyposażenia. Panele dodają uderzających wizualnych akcentów do ścian, mebli i 

wyposażenia.


Od nowoczesnych po rustykalne, można uzyskać różne efekty, w zależności od tego, czy 
laminacja jest szczotkowana, piaskowana, wapnowana, matowa, olejowana lub 

pozostawiona jako naturalna.


Panele są rowkowane ze wszystkich stron i mogą być używane poziomo lub pionowo. W 
zależności od podłoża panele można przykleić lub przykręcić do profilu montażowego. 

Metalowe klipsy zapewniają stabilne połączenie paneli ze sobą, a listwy przypodłogowe z 
dopasowanego drewna zapewniają zgrabne wykończenie.


Wybierz STEPWOOD® Oryginal spośród wielu wzorów. Różne powierzchnie, struktury, 
wykończenia i kolory - w zależności od gustu i przeznaczenia. Szeroka gama naszego 

programu STEPWOOD® oferuje idealne rozwiązanie dla każdego projektu.
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WZORY

ORZECH

DĄB SZCZOTKOWANY

DĄB SZLIFOWANY

SOSNA KANADYJSKA ŚWIERK OLEJOWANY NA SZARO

BUK

ŚWIERK SZLIFOWANY

DĄB WAPIENNY

ROZMIAR DESEK: DŁUGOŚĆ - 1250mm SZEROKOŚĆ - 219mm



Stepwood® NATURAL

Każda drewniana listwa ma indywidualny charakter, a rustykalna powierzchnia łupanego 
drewna podkreśla wyraziste drewniane struktury. Listwy różnią się szerokością, 

długością i wytrzymałością oraz mają znajomy wygląd 3D-STEPWOOD®.


Panele można szybko i łatwo obrabiać dzięki podłużnemu nacięciu i ich „współdziałaniu” 
wykończeniu po obu stronach paneli. Dlatego też gwarantowane jest bezproblemowe 

zakładanie bez widocznego łączenia.


STEPWOOD® Natural przywiązuje szczególną wagę do połączenia z naturalnymi woskami 
i olejami.


Oprócz pozycji magazynowych dąb surowy i dąb olejowany na orzechu oferujemy dąb 
naturalny olejowany oraz inne kolory specjalne.
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DĄB SUROWY DĄB OLEJOWANYTRANSPARENTNY DĄB OLEJOWANY W KOLORZE ORZECHU

Stepwood® Carbon

Carbon Brown

Carbon Black

Przedstawiamy Państwu innowację naszego panelu z litego drewna Stepwood® ze 
zwęgloną drewnianą powierzchnią w dwóch wersjach - Carbon Brown z niewielkimi 

śladami zwęglenia oraz Carbon Black o silnych właściwościach zwęglenia.

 


Twórz przyciągające wzrok akcenty, na przykład w wyposażeniu sklepów, restauracji lub 
wszędzie tam, gdzie motywem przewodnim jest design i natura.


 

Stepwood® Carbon to panel świerkowy Stepwood® Original, który został podpalony i 

ugaszony. Nośnik to płyta MDF o grubości 6 mm, rowkowana na całym obwodzie. Panele 
można łączyć z innymi panelami Stepwood® Original i naszymi akcesoriami 

montażowymi.



Nie odpowiadamy za ścieranie i trwałość powierzchni. Częściowe wykruszenia i spękania 
powierzchni nie są powodem do reklamacji, ale cechą charakterystyczną Carbon Black 

(silne zwęglenie).



Jako wieloletni dostawca dla różnych firm produkujących meble lub dla monterów 
sklepów i innych projektantów wnętrz, często opracowujemy nowe panele STEPWOOD® 

do różnych zastosowań i szerokiego zakresu wymagań.


STEPWOOD® Light jest cieńszy (mniejszy) i bardziej elastyczny. Listwy z litego drewna 
mają podłoże z polaru i można je montować na wykończonych powierzchniach, a także na 

meblach i drzwiach. Cienki materiał nośny doskonale łączy się z obrabianym 
przedmiotem. Może być stosowany nawet do giętych elementów.


Stepwood® LIGHT

STEPWOOD® Light otrzymał nagrodę Interzum Award za inteligentny materiał i design 2013 za wysoką 
jakość produktu.
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DĄB SZCZOTKOWANY DĄB SZLIFOWANY ORZECH SZLIFOWANY



Stepwood® OLD

Ślady użytkowania i naturalne warunki atmosferyczne są odpowiedzialne za wyjątkowe, 
oryginalne powierzchnie. Panele drewniane z odzysku STEPWOOD® są wysokiej jakości, 

cenne ekologicznie, trwałe i przyjazne dla środowiska.


W dzisiejszych czasach panele dekoracyjne z drewna odzyskanego nadaje 
pomieszczeniom wyjątkowy charakter.


Oferujemy odzyskane drewno STEPWOOD® wyłącznie w postaci surowego drewna 
świerkowego opalanego słońcem. Wszystkie listwy drewniane z odzysku STEPWOOD® 

mają taką samą szerokość - w przeciwieństwie do oryginalnych STEPWOOD®.


Jak różne i wyjątkowe są poszczególne panele, widać na poniższych zdjęciach. 
Wyjątkowy charakter tej obróbki drewna fascynuje i stymuluje do nowych zastosowań. 
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Stepwood® CUBUS

Stepwood® 

zamówienia specjalne

STEPWOOD® Cubus zachwyca swoją sześcienną kompozycją. Tutaj listwy nie są 
wydłużone, ale zamiast tego przedstawiają kwadraty o tej samej wielkości na różnych 

wysokościach wykonane z surowego dębu.


STEPWOOD® Cubus różni się od innych również strukturą i rozmiarem paneli. Z 
1300x300mm i płytką o grubości 16mm jako nośnikiem, jest to największy ze 

standardowych paneli. Maksymalna grubość to 25 mm.


Alternatywnie oferujemy również STEPWOOD® Cubus na flizelinie. Chętnie wykonamy 
dla Państwa minimum 80 paneli (ok. 31m2).


STEPWOOD® w strefie wellness może być realizowany indywidualnie z różnymi 
rodzajami drewna, materiałami nośnymi (zdjęcie po prawej z płytą wiórową) i systemami 

klejów zgodnie z wymaganiami klienta


Jesteśmy specjalistami w produkcji produktów na zamówienie. Znajdziemy odpowiednią 
wersję do indywidualnych potrzeb i do szerokiej gamy zastosowań. Na wielu różnych 

podporach, w różnych grubościach i na specjalnych powierzchniach, możliwe jest 
wykonanie na zamówienie już od 100m2.
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Stepwood® Acoustic

Z płytami designerskimi STEPWOOD® nadasz pomieszczeniom nietradycyjny i 
indywidualny charakter. W połączeniu z różnymi średnicami wiercenia można uzyskać 

optymalne rozwiązanie akustyczne pomieszczenia.


STEPWOOD® Akustik poprawia walory akustyczne dzięki stopniowemu ułożeniu 
powierzchni w porównaniu do gładkich powierzchni. Łącząc atrakcyjność wizualną z 

perforacją na całej powierzchni spełnia wymóg dobrego pochłaniania dźwięku. Wielkość 
pochłaniania dźwięku jest ściśle powiązana z wysokością montażu i ilością materiału 

izolacyjnego w przestrzeni międzyszybowej.


Łączymy design, naturę i funkcjonalność, proponując Państwu panele STEPWOOD® 
Akustik wykonane z różnych gatunków drewna, różne wykończenia perforacji. Z nami z 

pewnością znajdziesz odpowiednią kombinację dla swojego projektu. 


Gatunki drewna: dąb, dąb szczotkowany, orzech, świerk szczotkowany, buk rdzeniowy


Wykończenie powierzchni: lakierowane lub bez PU

Wymiary panelu: szer. 219 x dł. 1250 mm (0,274 m2)

Nośnik: MDF 6 mm

Tył: Polar akustyczny B-50-N

Opakowanie: 1 karton = 5 paneli

Panele mają prosty i czysty montaż na obwodzie rowka.


Panele akustyczne zostały przetestowane przez laboratorium pod kątem akustyki i izolacji 
akustycznej TÜV Rheinland.

Wartości αw zmierzono dla płyt ze świerku i buku STEPWOOD® Akustikv z różnymi 
otworami.

Wyniki badań:



płyty SWAK.B2R4 świerkowe wykonanie z rastrem R4,5 D2: wysoka nasiąkliwość (klasa 
nasiąkliwości C): αw = 0,75.



Płyty SWAK.B1R4 z rdzeniem bukowym z kratką R4,5 D1.2: αw = 0,40 o wysokiej absorpcji 
dźwięku> 0,8 przy częstotliwości 160-500 Hz.
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