STEPWOOD

R
O

obkladová deska
z masivního dřeva

Více informací k obkladovým deskám STEPWOOD® najdete na www.fklisty.cz nebo na tel. čísle +420 515 200 922.
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Sjednocení přirozenosti a designu
Nová obkladová deska STEPWOOD® je materiál vytvořený z dřevěných lamel různé tloušky a šířky, čímž
se docílí vyjímečné 3D optiky. STEPWOOD® využívá barevnostní rozdíly a rozdíly ve struktuře příslušných
dřevin, což zvýrazňuje přírodní charakter obkladu.
Obkladová deska sjednocuje přírodu a design. A má také pozitivní vliv na zdraví: je vědecky dokázáno, že
hladina stresu v místnostech, kde je využito masivní dřevo, je výrazně nižší. Srdeční puls se zde uklidní,
protože vzduch obsahuje více záporných iontů, což působí na srdeční frekvenci. Také nejnovější vědecké
výzkumy potvrzují, že bakterie odumírají rychleji na dřevě než např. na umělé hmotě.
STEPWOOD® je významným přínosem na téma zdravé bydlení.

STEPWOOD® vyrábíme výhradně z vysoce kvalitního a pomalu sušeného dřeva.
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Gastronomická zařízení a hotely
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Vaší kreativitě neklademe žádné meze
Vysoká kvalita dřeva a přírodní design předurčují využití obkladu STEPWOOD®
v interiérech domácností, obchodních prostorů, veřejných institucí apod.

Zdůraznění vzhledu recepce

Všestranné
využití díky
přirozenému
vzhledu
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Nábytek pro interiéry prodejen
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Moderní využití tradičního materiálu
Nabízíme kreativní pracovní materiál pro architekty, designéry a truhláře.

Pěkné,
příjemné
a multifunkční

Kancelář
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Spánek a bydlení
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Mnohostranné využití v interiéru
Podle dřeviny a struktury zvolte mezi moderním a rustikálním provedením.

Posuvné dveře
Kuchyně
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Technické údaje

Vzorek

STEPWOOD® je vyrobený z jednotlivých dřevěných lamel.

Standardní velikost panelů (desky) je šířka 219 x délka 1250 mm.
Deska je 12 mm silná.
Povrch je standardně lakovaný matným lakem
(provedení bez povrchové úpravy nebo olejovoskované je možné na poptávku).

Vzorový box
a vzorky –
perfektní k
plánování
a pro jednání
s Vašimi zákazníky.

Ručně
balené
Handlich
verpackt
(5 (5
panelů
v kartonu).
Paneele
pro Karton).
Panely mají po obvodu
drážku, která slouží
k jednoduché montáži
pomocí našeho STEPWOOD®
- montážního příslušenství
(viz str. 13).
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Nabídka standardních dřevin
Dub broušený SW EGS

Ořech broušený SW NGS

Dub kartáčovaný SW EG

Dub vápněný SW EKG

Smrk kartáčovaný SW FG

Buk jádrový SW BKGS

Rozhodněte se dle Vašeho interiéru a způsobu použití:
bez PÚ
Povrch

matný lak
(standard)

(na přání
od 1 kartonu
= 5 panelů =
1,37 m2)

Struktura

broušená

kartáčovaná

olejovoskované

(na přání
od 1 kartonu
= 5 panelů =
1,37 m2)

efekt
pilového
řezu
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Montáž – jednoduchost, rychlost a čistota
STEPWOOD® je určen pro použití v interiéru.
Upevnění obkladových desek STEPWOOD® se provádí s ohledem na podklad (stěnu) a velikost plochy, která se
obkládá.
Desky mohou být nalepeny přímo na stěnu nebo upevněné pomocí spon na vyrovnávací montážní lišty
(předpokladem je suchý a čistý povrch).
Použití STEPWOOD®:

na stěně

na několika na sebe
navazujících stěnách

na stropě

Možnost použití obkladu STEPWOOD® jak horizontálně tak i vertikálně.
Nabídku montážních prvků s montážním návodem najdete na www.fklisty.cz
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na stěně a na stropě

Doporučujeme montáž pomocí STEPWOOD® montážního příslušenství.
Toto příslušenství si můžete objednat individuálně nebo
jako kompletní sadu lišt a sponek.
STEPWOOD® montážní příslušenství

Montážní lišta
SW ML
(smrk 50 x 20 mm)
HF (délka 100 mm)
obrázek = příčný řez

Okrajová
lišta SW RL
(v odpovídající dřevině
33 x 8 mm)
obrázek = příčný řez

Počáteční spona
SW KRA
(včetně hřebíků)

Sada lišt – SW MLRL
6 ks
Délka 1250 mm

Montáž

4 ks
délka 1250 mm

Průběžná spona
SW KRV (vč. hřebíků)
a dřevěné vodící Ukončovací spona
SW KRE
lišty SW

Barevné hřebíčky
SW RL-NAG
(hřebíky k upevnění
okrajové lišty odpovídají barvou smrku,
dubu a ořechu)

Sada sponek SW KR
3 ks

20 ks + 10 ks

3 ks

Montáž s montážními lištami (smrk)
Okrajová lišta v odpovídající dřevině
a kovové sponky
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Jsme specialisté na atypickou výrobu
Jako dlouholetí dodavatelé pro nábytkářský průmysl neustále pracujeme na vývoji obkladových desek
STEPWOOD® pro jejich další využití. Posílejte nám svoje požadavky pro Vaše projekty. Najdeme řešení!

STEPWOOD® nabízíme také ve slabším provedení (podklad tvoří speciální papír nebo netkaná textilie).

ba

Atypická výro

)

2
00 panelů
od 27 m (1

STEPWOOD® se speciálním povrchem „pilový řez“

detailní foto pilového řezu
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® v provedení Rapport
STEPWOOD®
STEPWOOD
in der Ausführung Rapport

Nabídka atypických dřevin …
Modřín sukatý (kartáčovaný)

rovedení
Standardní p
sp.
dřevinách, re
v atypických
e
h, dodávám
rc
v
o
p
ý
k
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p
aty
2
0 panelů).
od 13,7 m (5

Mořené a/nebo
lakované povrchy
usnadňují Vaši individuální
a kreativní tvorbu.

Wenge (kartáčovaný)

Modřín (broušený)

Zirbe (broušená)

Hemlock (broušený)

Cedr (broušený)

… a povrchových úprav
Smrk starý (kartáčovaný)

Dub mléčný (kartáčovaný)

Ořech (kartáčovaný)

Dub bílý (lakovaný, broušený)
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Pro vybavení interiérů
nabízíme další
designové nápady
od FK dřevěné lišty, spol. s r.o.:
Duoplex®
Duoforte®
Duoforte® 3D
STEPWOOD®
Dřevěné mřížky

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
Certifikace PEFC a ISO 9001

Bojanovice 79, 671 53 Jevišovice
Tel.: +420 515 200 922, Fax: +420 515 231 151
odbyt@fklisty.cz, www.fklisty.cz
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Máte zájem o více takových výrobků?

