


KOLOR DĘBOWY / OAK



LINEA SLIM 
KOLOR DĘBOWY / OAK

LINEA SLIM 3 panel     dąb / czarny
2650 mm                                oak / black

LINEA SLIM 1 panel     dąb / czarny
2650 mm                                oak / black

LINEA SLIM SINGLE               dąb
2650 mm                                            oak
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KOLOR CZARNY / BLACK



LINEA SLIM 
KOLOR CZARNY / BLACK

LINEA SLIM 3 panel      czarny / dąb
2650 mm                                black / oak

LINEA SLIM 1 panel      czarny / dąb
2650 mm                                black / oak

LINEA SLIM SINGLE            czarny
2650 mm                                         black
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KOLOR BIAŁY / WHITE



LINEA SLIM 
KOLOR BIAŁY / WHITE

LINEA SLIM 3 panel        biały / dąb
2650 mm                                white / oak

LINEA SLIM 1 panel        biały / dąb
2650 mm                                 white / oak

LINEA SLIM SINGLE               biały
2650 mm                                          white
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LINEA SLIM PANEL 3



LINEA SLIM SINGLE



LINEA SLIM PANEL 3



LINEA SLIM PANEL 3

Estetyka i funkcjonalność.

Lamele wykonane są z grubej płyty MDF,  
dzięki czemu świetnie wyciszają 
pomieszczenie.

Aesthetics and functionality.

LINEA SLIM is made of thick MDF board,  
thanks to which they perfectly
mute the interior.



Prosty montaż paneli  
pozwoli w szybki sposób 
odmienić wnętrze, unikając 
uciążliwego remontu.

Simple installation of the
panels will allow you to
quickly change the interior
without a long and
burdensome renovation.

LINEA SLIM PANEL 3



LINEA SLIM SINGLE



LINEA SLIM SINGLE



LINEA SLIM SINGLE

Klasyczne, dębowe 
usłojenie jest 
idealną propozycją 
dla koneserów 
ponadczasowych 
rozwiązań.

The classic pattern 
of oak wood is an 
ideal proposition for 
connoisseurs of  
timeless solutions. 



Seria LINEA SLIM doskonale sprawdzi się jako 
element dekoracyjny na frontach meblowych. 

LINEA SLIM is also perfect as a decorative element 
on the fronts of your furniture.

LINEA SLIM SINGLE



LINEA SLIM PANEL 3

Lamele to świetny pomysł na 
wykończenie przestrzeni biurowych 
lub komercyjnych. Zastosowanie 
tego rozwiązania aranżacyjnego, 
zdecydowanie przełoży się na 
poprawę akustyki we wnętrzu.

LINEA SLIM is a great idea for
finishing office or commercial
spaces. This arrangement solution
will definitely improve acoustics  
in the interior.



LINEA SLIM SINGLE



LINEA SLIM PANEL 3

Elementy drewniane to idealne rozwiązanie  
we wnętrzach o industrialnym charakterze. 

Wooden elements are an ideal solution in interiors
with an industrial character.



LINEA SLIM SINGLE



LINEA SLIM SINGLE

Lamele drewniane świetnie wpiszą się  
w estetykę przytulnych pomieszczeń. 
Dodatki z naturalnych materiałów 
doskonale uzupełnią przestrzeń.

LINEA SLIM will fit perfectly into the
aesthetics of cozy rooms. Accessories 
made of natural materials will perfectly 
complement the space.



LINEA SLIM PANEL 3



LINEA SLIM PANEL 3



LINEA SLIM
get inspired!

    www.stegu.com

    stegu_inspired
    facebook.com/stegupl

stegu sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8
46-024 Jełowa

info@stegu.com

STEGU Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie. Prezentowane materiały mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wymiary, masy i kolory produktów itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.  
Z uwagi na technikę druku kolorystyka produktów może nieznacznie różnić się od rzeczywistej. STEGU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i technologicznych produktów.

STEGU Sp. z o. o. is not responsible for misprints and transcription errors. Materials presented has visual character only and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. Dimensions, weights, colors, etc. of products has estimate character only.  
The color of products may vary slightly from the actual due to the printing technique. STEGU Sp. z o. o. reserves the right to make any technical and technological changes of the products.


