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S P Ä N N T A K

GARAGEPORTAR & DÖRRAR

Den sista detaljen för din investering
Föreställ dig nästa generations garageport. En port som inte bara är resultatet av existerande lösningar, men det
kreativa resultatet av en jakt på balans mellan toppmodern teknik, kvalitet, säkerhet och design.
Det är vad PRIME-porten är: innovativ, fulländad i alla detaljer och uppfyller dina behov innan du ens vet vilka de är.
Det är en fullt utrustad automatisk port som får dig att känna att du gjort bästa möjliga val varje gång du sträcker dig
efter fjärrkontrollen.
PRIME saknar motstycke och dess klassiska designlinjer ger bara en antydan om vad portens insida döljer.
1. Flexibel
panelfogstäckning
2. Aluminiumprofiler för
fastsättning av flexibla
täckstycken
3. Fem stållager vid
fästlederna
4. Panelfogstätning
5. Dold led
6. PU-skum
Dörrar Wiśniowski är en universell lösning för alla hem. Beroende på vilka funktioner de har att följa som externa,
tekniska, glasdörrar kännetecknas de av utmärkta parametrar som är relevanta för deras syfte. Den mångsidiga
designen passar lätt in i både traditionella och moderna byggnader och inredningar. Öppna för formen, funktionen
och hållbarheten hos dörrar Wiśniowski.
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FÖNSTER & DÖRRAR

DRUTEX fönster är en kombination av det moderna och det funktionella. De kombinerar banbrytande energisnåla
lösningar med en utsökt n stil. De kan vara rektangulära, triangelformade, runda, trapetsformade, halvrunda
formen är i princip valfri och anpassas efter kundens önskemål. Den snövita prolen samt ett rikt urval av kulörer gör
att detta fönster uppfyller kraven på perfekta fönster och är utvecklat enligt de senaste trenderna inom arkitekturen.
Fönstrens individuella karaktär kan ytterligare framhävas av spröjsar och glasrutor i olika färger.
Fönster IGLO ENERGY Fönster IGLO ENERGY Classic Fönster IGLO 5

Fönster IGLO 5 CLASSIC

Dörrar IGLO 5

Fönster Wiśniowski® kan användas i alla anläggningstyper. Det finns många av varianter av fasta och rörliga fönster.
Månfäld gör det möjligt att utforma husfasad på mycket individuellt sätt. Vi kan bestämma själva om fönstren ska
vara giskreta och osynliga från utsidan eller om de ska ha särskild former.
Hör kvalitetsnivå oberoende på användningsplats.

ÖPPNINGSBARA
haluminiumprofiler med teknisk
isolering Aluprof MB 60 och MB 70
eller utan värmeisolering Aluprof
MB 45 och MB 23P COPAL
hstor antal möjliga sätt att öppna
fönster
hram och fönster pulverlackade eller
fanerade med Renolit
hgummitätning ront omking hela
fönster
hmöjlighet att bygga in separat eller
in i hela fasaden

FASTA
hprofiler i aluminium och stål med
värmeisolering Aluprof MB 60, MB
70 och MB 86 eller utan
värmeisolering Aluprof MB 45
hstålprofiler utan värmeisolerig
hifyllning: dubbelt glas eller
förzinkad stålpanel med
värmeisolering
hram och fönster pulverlackade eller
fanerade med Renolit
hgummitätning ront omking hela
fönster
hmöjlighet att bygga in separat eller
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BRANDSÄKRA
hMB 78 EI aluminiumprofiler med
termisk isolering
hstålprofiler med termisk isolering
hf y l l n i n g : e n e n ke l r u t a , e n
dubbelruta av brandsäkert glas
eller en lämplig eldfast panel
hpulvermålad ram
hmonteras individuellt

DEKORSTEN

Under den innovativa produktionsprocessen med enbart naturliga färgämnen och aggregat tillverkas miljövänliga
produkter av högsta kvalitet. Alla objekt är föremål för en specialiserad test för efterlevnad av kvalitetsnormer.
STEGU dekorativ sten fungerar bra på fasader av byggnader och deras interiörer och tillför dessa en unik karaktär.
INTERN
EXTERN
CRETA 1

GRENADA 1

ARENA

CALIFORNA 1

ALASKA

CALIFORNA 2

COLORADO

PALERMO 1

VENEZIA 3

NEPAL 1
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STEN

Flisby har marknadens största utbud av marktäckning till trädgård.
Vårt sortiment av småsten är imponerande stort! Sjösten som tumlats av havet i tusentals år, dibaskross, granitkross,
skifferkross, marmorkross, pärlsingel, gårdsgrus eller flodsten. Vi har också kullersten som du kan bygga murar med.
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MÅLNING & PUTS

I vårt erbjudande hittar du ekologiska dekorativa färger för extern och intern användning.
Genom att använda våra färger kan Ni skapa en mängd olika strukturer på väggarna, från konstläder och textur till
vävd gobeläng, vilket möjliggör en mängd olika dekorativa effekter anpassade till moderna trender.
TRAVERTINO
TRAVERTINO ROMANO DESIGN

ARDESIA

OTTOCENTO ANTICO VELLUTO

ENCANTO

CEMENTO

WWW.STANEK.SE

SPÄNNTAK

S P Ä N N T A K

Alteza Spänntak är en modernt och ekonomiskt bearbetning varje typ av inredning. Perfekt för både inomhus
bostads- och affärsområden. Innovativ teknik låter ge alla interiören en unik och individuell utseende. Till skillnad
från traditionella tak, tillåter de full frihet, inte bara i valet av färg eller struktur, utan även formen på taket. Det
innovativa monteringssystemet gör det bortom de estetiska kvaliteterna kan också tjäna en skyddande funktion
(t.ex. mot översvämningen). Lågt pris kombinerat med ett brett palett av möjligheter för inredning är skälen, för
vilken Alteza spänntak är alltmer populärt väljs av formgivare, arkitekter och byggare, som perfekt bearbetning till
varje interiör. Detta gäller både nya byggnader och restaureringsprojekt.
Värför Alteza spänntak?
Spänntak Alteza är en stor fördel över den tradittionella undertak. För första gången dök upp på marknaden en
produkt som så mycket högre än befintliga lösningar. Varför? Det finns flera orsakerna:
• expressinstallation
• helt platt
• inga sprickor och repor
• alltid ren
• resistent mot fukt
• någon konsistens och färg
• helst form
• någon belysning
• ny typ av belysning
• vattentät
• tålig
• Inte belastar golvet eller taket
• icke brännbar
• inte bleknar och försvinner inte
• resistent mot klor

WWW.STANEK.SE

VÅRA PROJEKT
Vårt företag erbjuder professionella renoveringstjänster. Vi säljer förutbeställt material. Vi utför fullständig
renovering av interiör, slutbehandling av bostäder, kontor och övr. Vårt företag har specialiserat sig på
renoverings- och byggtjänster i många år. Kvaliteten på vårt företag, dess varumärke och
marknadsposition beror främst på vårt starkt team av erfarna medarbetare. Vårt företag består av proffsar
som har kunskaper och erfarenhet från praktiken men som också utbildar sig vidare för att uppnå en högre
professionel nivå. Vår samvetsgrannhet, flit och ansvar ger utmärkt kvalitet på tjänsterna.
Det är verkligen värt att anlita oss!
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