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ATRIUM SYSTEM 
– NOWOCZESNY DESIGN I NIEZAWODNOŚĆ
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ATRIUM BASIC to kolekcja stworzona z myślą o wszechstronnym zastosowaniu. W jej skład 

wchodzą wszystkie podstawowe modele schodów modułowych, prostych i kręconych. 

Kolekcja obejmuje zarówno schody przeznaczone do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynków. ATRIUM BASIC to także schody strychowe, balustrady i zadaszenia. Sprawdzone 

od lat rozwiązania cieszą się dużą popularnością wśród klientów na całym świecie. Wszystkie 

produkty z kolekcji ATRIUM BASIC są przeznaczone do samodzielnego montażu. Zostały one 

zaprojektowane w taki sposób, żeby maksymalnie ułatwić transport. Dzięki kompaktowym 

opakowaniom standardowy zestaw mieści się w samochodzie osobowym. Najszersza na 

rynku gama kolorystyczna drewna i stali umożliwia dopasowanie produktu do miejsca mon-

tażu i oczekiwań klienta. Możliwość skomponowania własnych schodów z pomocą konfigu-

ratora schodów dostępnego na: www.atriumsystem.eu/konfigurator

ATRIUM PRESTIGE to produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów. 

Realizacje ATRIUM PRESTIGE to urzeczywistnienie najbardziej odważnych i nietuzinkowych 

pomysłów. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary miejsca montażu, przepisy i fizyka. Biuro 

projektowe ATRIUM tworzy zespół doświadczonych architektów, którzy mogą poszczy-

cić się wieloma imponującymi realizacjami na całym świecie. Każdy projekt rozpoczyna się 

od konsultacji, podczas której powstaje wstępna koncepcja. Po sporządzeniu wszystkich 

niezbędnych pomiarów przechodzimy do fazy projektu, której efektem jest wizualizacja. 

Następnym etapem jest realizacja, w trakcie której wykwalifikowani specjaliści przy użyciu 

najwyższej jakości materiałów wcielają projekt w życie.

Produkty ATRIUM BASIC dostępne w sklepie internetowym www.atriumshop.eu

Więcej informacji na www.atriumsystem.eu

facebook.com/atriumsystem | instagram.com/atrium_schody_stairs_scale

n   ATRIUM Sp. j.

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

ATRIUM to firma z 25-letnim doświadczeniem w produkcji schodów i balustrad. Produkty marki ATRIUM SYSTEM 
to połączenie nowoczesnego designu i niezawodności dzięki czemu są znane i cenione na całym świecie. ATRIUM 
oferuje gotowe rozwiązania z kolekcji ATRIUM BASIC, a także produkty wykonywane według indywidualnego 
projektu z kolekcji ATRIUM PRESTIGE. ATRIUM współpracuje z projektantami wnętrz, architektami i deweloperami.

ATRIUM BIANCO

ATRIUM PROSTO

ATRIUM SYSTEM GLASS
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Realizacja wewnątrz budyn-
ku Wydziału Radia i Telewizji 
im. Krzysztofa Kieślowskiego 
U n i w e r s y t e t u  Ś l ą s k i e g o  
w  Katowicach, który zdobył 
Grand Prix Nagrody Roku 
Stowarzyszenia  Architektów 
Rzeczpospolitej Polskiej.

ATRIUM MINI

ATRIUM PINIO METAL

ATRIUM STEP PLUS ATRIUM BIANCO

ATRIUM PRESTIGE
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