SCHODY
PODŁOGI
DRZWI
TARASY

O ROBLE
KOMPLEKSOWE
REALIZACJE W DREWNIE
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
najbardziej wymagających Klientów, nasze
produkty
tworzymy
na
podstawie
indywidualnych upodobań i potrzeb.
Roble
to
zespół
doświadczonych
rzemieślników i handlowców. Dzięki temu
wiemy jak dopasować naszą ofertę do
potrzeb Architektów i Nabywców. Szeroka
gama produktów oraz usług naszej firmy
pozwala na zamówienie wielu elementów
wykończenia wnętrz w jednym miejscu.

ZADOWOLENIE KLIENTA
I WYSOKA JAKO

PRODUKT

W

TO NASZE PRIORYTETY
W Roble szczególny nacisk kładziemy na detale, a
także elastyczność. Zawsze staramy się tak
dopasować finalny produkt, by zachwycał Klienta
zarówno formą, jak i jakością. Z entuzjazmem
podejmujemy się nietypowych zamówień czy
skomplikowanych projektów.

SCHODY NA BETON
KLASYKA CZY
MODERNIZM?
Schody na beton to najpopularniejszy
wariant schodów. Żelbet przygotowany już
na etapie budowy domu determinuje kilka
możliwości aranżacji schodów. Warto
wcześniej przemyśleć formę schodów:
proste, zabiegowe czy ze spocznikiem.
Zależnie od stylu wnętrza, a także
indywidualnych
preferencji,
możemy
stworzyć
schody
tradycyjne
bądź
nowoczesne.

FORMA STOPNI
DECYDUJE O STYLU
SCHOD

W

Najistotniejszym elementem przy schodach
na beton jest profil stopnic oraz rodzaj
podstopnic. Stopnice (trepy) wykonujemy
w dwóch wariantach: w wersji dywanowej
oraz z kapinosem, gdzie stopnica wystaje
poza lico podstopnia. Podstopnice możemy
stworzyć z drewna, szkła lacobel, bądź
płyty MDF. Drewniane podstopnie tworzą
harmonijną całość ze stopnicami, z kolei
szkło i MDF stanowią wyróżnienie. Te
dwie ostatnie opcje wyjątkowo pięknie
prezentują się wraz z podświetleniem LED.

SCHODY SAMONO NE
OD AŻUROWYCH FORM
PO LEWITUJĄCE STOPNIE
Samonośne schody to wyjątkowa ozdoba
domu. Istnieje wiele typów schodów na
konstrukcji, a każdy z nich odznacza się
innym wyglądem, ale także innymi
możliwościami montażu. Warto pamiętać,
że nie wszystkie schody samonośne można
umieścić w dowolnej przestrzeni. Schody
półkowe i dywanowe możemy zamontować
przy
odpowiednio
przygotowanych
ścianach. Z kolei schody belkowe, spiralne
oraz policzkowe nie wymagają specjalnych
warunków oprócz solidnego stropu.
Zawsze służymy pomocą przy wyborze
odpowiednich schodów.

Odpowiedni dobór balustrady to bardzo istotny
aspekt przy zamówieniu schodów samonośnych.
Schody kręcone doskonale współgrają ze stalową lub
kutą balustradą. Do policzkowych schodów pasuje
wiele wariantów barierek, w zależności od stylu
wnętrza. Schody dywanowe oraz półkowe najlepiej
prezentują się z balustradami szklanymi, które nie
przysłaniają efektownej formy.

PODŁOGI DREWNIANE
DESKI, PARKIET, A MOŻE
JODEŁKA FRANCUSKA?
Produkujemy deski w dużych gabarytach
(do 9m długości i 30cm szerokości), a także
jodełki klasyczne, francuskie i tradycyjne
parkiety. Ofertujemy podłogi lite oraz
warstwowe dostosowane pod ogrzewanie
podłogowe, na podkładzie z twardej,
wodoodpornej sklejki brzozowej.

GATUNEK DREWNA
I KOLORYSTYKA MA
ZNACZENIE
Odcień podłogi w oczywisty sposób
wpływa na aranżację przestrzeni. Ciemne
podłogi
optycznie
zmniejszają
powierzchnię, z kolei jasne, bielone
potrafią sprawić, że pomieszczenie staje się
większe. Stylizacja desek, np. piła, ręczna
faza, opalanie drewna to efekty, które na
podłodze tworzą swoistą ozdobę. Kolejnym
ważnym elementem jest gatunek drewna.
Każdy z nich odznacza się inną strukturą,
usłojeniem, a także właściwościami takimi
jak
twardość
czy
podatność
na
zniekształcenia. W kolekcjach naszych
podłóg znajduje się wiele gatunków
drewna, a także szeroka gama wybarwienia
i dodatkowych efektów. Jeśli jednak żaden
z wzorników nie spełnia oczekiwań,
tworzymy podłogę na zamówienie.

DRZWI WEWNĘTRZNE
DREWNIANE DRZWI NA
WYMIAR
Możliwości konfiguracji formy drzwi jest
co najmniej tyle, ile pomysłów. Możemy
stworzyć proste, dębowe drzwi, ale także
stylizowane skrzydła w wersji klasycznej,
drzwi francuskie ze wstawkami szkła czy
też nowoczesne ukryte w ścianie.

ORYGINALNE WYKO CZENIE
DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Drzwi wykonane na zamówienie zawsze będą
unikatowe. Nasze drzwi wykonujemy wyłącznie na
konstrukcji z drewna litego, w systemie
bezprzylgowym z zawiasami chowanymi i zamkami
magnetycznymi. Tworzymy drzwi z dębu i jesionu,
ale także innych dostępnych gatunków drewna, t.j.
egzotyczny palisander czy orzech amerykański.
Alternatywą dla skrzydeł ze strukturą drewna są
drzwi wykończone na gładko płytą MDF
lakierowaną na dowolny odcień. Drzwi prowadzące
do pomieszczeń ogólnych lub łazienek, możemy
także częściowo przeszklić w szkle bezbarwnym, jak
i matowym czy dymionym. Oryginalnymi drzwiami
są także nowoczesne skrzydła zlicowane ze ścianą.
W tym wariancie ościeżnice zainstalowane są
bezpośrednio w ścianie.

TARASY I ELEWACJE
NATURALNE DREWNO
CZY NIEWYMAGAJĄCY
KOMPOZYT?
Wybór materiału na taras ma niebanalny
wpływ na jego użytkowanie. Dlatego też
warto rozważyć kilka opcji i dopasować
najlepszą do indywidualnych preferencji.
Kompozytowe deski tarasowe sprawdzą się
doskonale, gdy nie chcemy poświęcać czasu
na pielęgnację tarasu. Kompozyt nie
wymaga konserwacji, a jednocześnie
zachowuje swoje właściwości i wygląd na
lata. Nie spełni jednak oczekiwań osób,
które chcą kolorystycznie dopasować taras
do innych elementów zewnętrznych. Deski
tarasowe z kompozytu mają tendencję do
znacznego nagrzewania się.
Drewno na tarasie to z kolei piękna,
naturalna ozdoba ogrodu. Taras z drewna
iglastego, np. popularnego modrzewia
syberyjskiego wymaga konserwacji dwa
razy do roku. Nie jest to skomplikowany
zabieg, jednak musi być wykonywany dla
zachowania trwałości tego drewna. Z kolei
egzotyczne gatunki drewna (bangkirai,
massaranduba, merbau, teak, lapacho) są
naturalnie
odporne
na
działanie
czynników. Okresowa pielęgnacja oraz
ewentualne odszarzanie są wskazane
jedynie dla odświeżenia wyglądu desek.
Drewno nie nagrzewa się, można je barwić
i dowolnie docinać.

FASADA Z DREWNA
Drewniane elewacje są stosowane nie tylko na
całości obiektu, ale także na jego fragmentach.
Drewno na elewacji nadaje budynkowi ożywiającego
akcentu. Dobierając drewnianą elewację warto
rozważyć zastosowany gatunek drewna, jego
wybarwienie, jak również kształt i układ desek.

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin
www.roble.eu

fb.com/roblepoland
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