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ATRIUM SYSTEMY SCHODÓW

ATRIUM to firma z ponad dwu-

dziestoletnim doświadczeniem 

w produkcji i sprzedaży schodów 

a także balustrad. Produkty marki 

ATRIUM SYSTEM stanowią połącze-

nie lekkości, nowoczesnego designu 

i trwałości. ATRIUM oferuje gotowe 

rozwiązania, jak również projektuje 

i wykonuje schody oraz balustra-

dy na indywidualne zamówienie. 

Kompaktowo spakowane produkty 

w elementach, ułatwiających montaż 

są wysyłane w dowolne miejsce na 

świecie. Od wielu lat ATRIUM współ-

pracuje z projektantami wnętrz, 

architektami i deweloperami pro-

mując najnowsze trendy wzornictwa 

przemysłowego. 

NOWOŚCI ATRIUM: 

Najnowsza kolekcja ATRIUM LOFT to schody dopasowane do nowoczesnych wnętrz. Kolekcja dotyczy zarówno schodów kręconych, jak i prostych. Obejmuje modele: 

ATRIUM HEAVY METAL, ATRIUM PINIO METAL, ATRIUM SYSTEM, ATRIUM STEP, a także dedykowaną serię ATRIUM PROSTO LOFT. Schody te powstały na bazie kla-

sycznych schodów ATRIUM PROSTO. Cztery nowe opcje balustrady, a także specjalnie wyselekcjonowana kolorystyka wspólnie tworzą niepowtarzalny klimat loftu. 

n   ATRIUM Sp. j.

tel +48 32 609 00 00, e-mail: atrium@atriumsystem.eu

ATRIUM STEP to najnowszy produkt z oferty ATRIUM, który zbudujesz samo-

dzielnie KROK po KROKU.

Innowacyjna forma ATRIUM STEP umożliwia dopasowanie schodów do wymagań 

stawianych przez miejsce montażu. Zależnie od wysokości kupujesz dokładnie tyle 

elementów, ile potrzebujesz. Dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytko-

wania istnieje możliwość zamontowania balustrady z jednej lub z obydwu stron 

schodów. 

Schody ATRIUM STEP sprawdzają się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budyn-

ków. Wszystkie elementy zostały wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, dzięki 

czemu schody są odporne na działanie warunków atmosferycznych przez długi czas 

eksploatacji.

ATRIUM STEP PLUS to nowość wśród produktów ATRIUM. Schody, które buduje się 

jak klocki w łatwy i przyjemny sposób. Schody ATRIUM STEP PLUS zostały zaprojek-

towane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić montaż. Wszystkie elementy dostar-

czane są w oddzielnych, kompaktowych opakowaniach. Konstrukcja wykonana jest 

ze stali malowanej proszkowo. Schody ATRIUM STEP PLUS składają się z maksymal-

nie 14 stopni z litego lakierowanego drewna, elementów wzmacniających konstruk-

cję oraz jednostronnej balustrady.

Dostępne w sklepie internetowym www.atriumshop.eu

Więcej informacji na: www.atriumsystem.eu

facebook.com/atriumsystem | instagram.com/atrium_schody_stairs_scale
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ATRIUM SYSTEM 

ATRIUM PROSTO 

 ATRIUM PINIO

ATRIUM GLASS

ATRIUM LINEO
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