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Více informací k obkladovým deskám STEPWOOD® najdete na www.fklisty.cz  nebo na tel. čísle +420 515 200 922



Nová obkladová deska STEPWOOD® je materiál vytvořený z dřevěných lamel různé tloušky  
a šířky, čímž se docílí výjimečné 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.

Sjednocení přirozenosti a designu

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

© Van Eijk Meubel-Interieurbouw
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Všestranné 
využití díky 
přirozenému 
vzhledu



Nábytek pro interiéry 
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Moderní využití tradičního materiálu

Nabízíme kreativní pracovní materiál pro architekty, designéry a truhláře.

Restaurace

Pěkné, 
příjemné 
a multifunkční
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Restaurant Cielo im Dula-Center in Dortmund/ Foto: Dula



Moderní pracoviště
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Mnohostranné využití v interiéru

Podle dřeviny a struktury zvolte mezi moderním a rustikálním provedením. 
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Bydlení

Rustikální obklad



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®:
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Návod pro montáž obkladových desek STEPWOOD® 
vč. krátkého videa najdete na www.fklisty.cz.

na stěně na několika na sebe
navazujících stěnách

na stropě na stěně a na stropě

Možnost použití obkladu STEPWOOD® jak horizontálně tak i vertikálně.



Montáž
Montáž s montážní lištou (smrk), okrajovou lištou 
v odpovídající dřevině a s kovovými sponkami. 
Pro lepší stabilitu vsate dřevěnou vodící lištu stejně 
jako průběžnou sponu do drážky mezi panely.
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Doporučujeme montáž pomocí STEPWOOD® montážního příslušenství.
Toto příslušenství si můžete objednat individuálně  
nebo jako kompletní sadu lišt a sponek.

okr
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montážní lišta 

Montážní lišta
SW ML

(smrk 50 x 20 mm)

Okrajová 
lišta SW RL
(v odpovídající 

dřevině 33 x 8 mm)

Barevné hřebíčky 
SW RL-NAG

(hřebíky k upevnění 
okrajové lišty odpo-
vídají barvou smrku, 

dubu a ořechu)

Počáteční spona
SW KRA 

(včetně hřebíků)

Průběžná spona SW 
KRV (vč. hřebíků)

a dřevěné vodící lišty 
SW HF (délka 100 mm)

Ukončovací spona 

SW KRE

6 ks 

Délka 1.250 mm

4 ks 

Délka 1.250 mm 3 ks 20 ks + 10 ks 3 ks

Sada lišt – SW MLRL Sada sponek SW KR

1 sada sponek je určena k montáži:
1 balení STEPWOOD® Original
1,5 balení STEPWOOD® Old
2 balení STEPWOOD® Natural

STEPWOOD® montážní příslušenství



Technické údaje
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Obkladová deska STEPWOOD®

získala prestižní ocenění  
Interzum Award 2013  
za vysokou kvalitu výrobku.

STEPWOOD® Original

Technické údaje:
 Velikost panelu: š 219 x d 1250 mm
 Tlouška desky: 12 mm
 Povrch: lakovaný matným lakem,  
 bez povrchové úpravy nebo olejovoskovaný 
 Struktura: broušená nebo kartáčovaná

Panely mají po obvodu drážku,  

která slouží k jednoduché montáži 

pomocí našeho STEPWOOD®

- montážního příslušenství (viz str. 11).



Technické údaje
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STEPWOOD® OId

STEPWOOD® Natural

Technické údaje:
 Velikost panelu: š 220 x d 1250 mm
 Tlouška desky: 17,5 mm

 Povrch:  bez povrchové úpravy
 Struktura: přirozeně zvětralý

Technické údaje:
 Velikost panelu: š 219 x d 1250 mm
 Tlouška desky: 29 mm

 Povrch:  bez povrchové úpravy
 Struktura: štípaný

Ručně balené

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



Nabídka standardních dřevin…

Dub kartáčovaný  SW EG

Smrk kartáčovaný  SW FG

NATURAL Dub bez PÚ SWN.ER
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* pouze lakované

Všechny níže uvedené dřeviny nabízíme v provedení bez povrchové úpravy a/nebo lakované.
Na objednávku zhotovíme povrchovou úpravu olejováním.

Dub broušený SW EGS

Ořech broušený  SW NGS

Dub vápněný  SW EKG*

Buk jádrový  SW BKGS

Old Smrk SW Alt FR
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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 - STEPWOOD® Light  
(podklad tvoří speciální papír nebo netkaná textilie).

STEPWOOD® 
v provedení Rapport

STEPWOOD® Light

Atypická výroba

od 27 m2 (100 panelů)

Atypická povrchová úprava 

od 13,7 m2 (50 panelů)

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

Dub mléčný (kartáčovaný, mořený)

Dub bílý (broušený, lakovaný) 

Smrk Cognac (kartáčovaný, mořený) Smrk šedý (kartáčovaný, olejovaný) 

Smrk Schoko (kartáčovaný, mořený) Smrk Sand  (kartáčovaný, mořený) 

… atypických povrchových úprav…

…a speciální výroby



Pro vybavení interiérů 
nabízíme další  
designové nápady
od FK dřevěné lišty, spol. s r.o.:

STEPWOOD® Akustik
Dřevěné a ozdobné mřížky
dukta® flexible wood
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Máte zájem o více takových výrobků?

Certifikace PEFC a ISO 9001

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

Bojanovice 79, 671 53 Bojanovice 
Tel.: +420 515 200 922, Fax: +420 515 231 151, Mobil: +420 775 200 922

odbyt@fklisty.cz, www.fklisty.cz


