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Znana z branży kamienia dekoracyjnego marka, wprowadza wiosną 2013 r. zupełnie nowy produkt.
Firma Stegu tym razem zaskoczyła pomysłem na aranżacje z drewna. Już widać, że architekci polubią ten
konkurs dla architektów i projektantów. Pierwsze miejsce zajęła Pracownia Architektoniczna MMOA,
lecz pozostałe prace również zwracają uwagę swoją pomysłowością i niebanalną stylistyką.
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Panele Pure z serii Wood Collection są wytwarzane z wysokogatunkowego drewna z dużą
precyzją i w ekologicznym procesie, co zapewnia ich najwyższą jakość. Przy tym są łatwe
w montażu i spełniają restrykcyjne wymogi
związane z funkcjonalnością. Odznaczają się
bezpretensjonalną estetyką, a każdy trójwymiarowy panel ma swój niepowtarzalny wzór
i oryginalną fakturę. Nowy produkt Stegu nawiązuje, poprzez swoją szlachetną prostotę
i praktyczność, do sprawdzonych i bardzo lubianych przez użytkowników rozwiązań skandynawskich.
Produkty Wood Collection wnoszą do wnętrz
efekt świeżości, a zarazem przytulną atmosferę, co wynika z myśli przewodniej Stegu, brzmiącej: Inspired by nature.
Wybór paneli Pure może być czymś więcej
niż tylko praktycznym, estetycznym rozwiązaniem. Może wyrażać filozofię projektanta,
który ceni autentyczność i niewymuszoną
estetykę, potrafi połączyć nowoczesne rozwiązania z surowym pięknem drewna i wprowadzić w ten sposób do wnętrza ciepły nastrój
charakterystyczny dla naturalnych dekoracji.
Dobór takiego materiału doskonale podkreśli
charakter miejsca lub jego użytkowników, ich
wnętrzarskie preferencje czy też ukrytą tęsknotę za naturą. Panele z serii Wood Collection
sprawdzą się jako dekoracja ścienna, okładzina
stołu, drzwi przesuwnych i innych elementów
wnętrza. Wprowadzą wyrafinowaną odmianę, odrobinę stylu nieformalnego, komfortu
i świeżości natury, nawet w codziennych, niesprzyjających miejskich warunkach. Wymiary pojedyńczego panela to 760x380x33 mm.
Warto też podkreślić, że jest to produkt zaimpregnowany i posiadający certyfikat FSC.
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Swoimi doświadczeniami dotyczącymi
pracy z panelami Wood Collection dzielą się
zwycięzcy konkursu „Stegu – natura jest Twoją inspiracją“ Katarzyna Wichary, Marta Hausman-Dyląg oraz Maciej Dyląg, założyciele
Pracowni Architektonicznej MMOA z Katowic.
Zaskoczył i zainspirował Państwa nowy
pomysł Stegu?

> Nasza pracownia stara się podążać za nowościami. Jesteśmy grupą młodych architektów, którzy doceniają nowoczesne podejście
do zagadnień związanych z dizajnem. W tym
wypadku spodobał nam się pomysł na zareklamowanie i rozpowrzechnienie poprzez konkurs
nowego produktu w środowisku architektów
– inspirowanych naturą paneli Wood Collection. Stegu kojarzyło nam się dotychczas z ka-
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produkt! Producent sprawdził to jeszcze przed wprowadzeniem paneli drewnianych na rynek, ogłaszając

mieniem dekoracyjnym. Drewno w ich ofercie
to coś nowego, coś, co z pewnością poszerza
możliwości. Postanowiliśmy przetestować ten
produkt w naszych aranżacjach.
A co chcieli Państwo przekazać
w zwycięskim projekcie wnętrza,
gdzie wykorzystane zostały panele Pure?

> Zaproponowany przez nas projekt przedstawia minimalistyczne, ale przytulne wnętrze
domu otwartego na otaczający las. Nowoczesne
panele, zastosowane w jednej płaszczyźnie ściany z paleniskiem zewnętrznym, wprowadzają
do wnętrza nastrój towarzyszący wieczornym
rozmowom przy kominku. Kolekcja Wood Collection doskonale spełnia swoją funkcję i tworzy
taką bliską naturze, przyjazną atmosferę.
Do jakich aranżacji i wnętrz zaproponowaliby
Państwo te drewniane panele?

> Wood Collection odświeżają spojrzenie na
okładzinę drewnianą. Niepowtarzalny wzór powinien doskonale wpasować się w nowoczesne
wnętrza, których użytkownicy cenią prostostę i czują potrzebę integracji z naturą, czego
brakuje zwłaszcza w przestrzeniach miejskich.
Każdy projektant na pewno będzie miał duże
pole do popisu jeżeli zdecyduje się zastosować nowy produkt z katalogu firmy Stegu.
Wyróżnione prace konkursowe można obejrzeć na stronie

www.woodcollection.pl .
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