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NOWYMI FORMAMI
SIĘGAMY DO TRADYCJI

PRODUCENT SCHODÓW DREWNIANYCH
projektowanie • wykonanie • montaż

schody z drewna

http://www.drewdom.com.pl/


Firma DREWDOM powstała w 1986 roku. Zakład zajmuje się produkcją 
wysokiej jakości schodów wykonanych z klejonego drewna litego. Oferujemy 
oryginalne schody w stylu nowoczesnym i eleganckie schody klasyczne.

Proponujemy bogaty wachlarz modeli i unikatowe, autorskie wzornictwo. 
Stosujemy naturalne, ekologiczne surowce, posiadamy doświadczoną, 
wysoko wykwalifikowaną kadrę i profesjonalną bazę produkcyjną. Dzięki temu 
nasze schody wyróżniają się estetyką, trwałością i komfortem użytkowania.

Zapewniamy specjalistyczne doradztwo i kompleksową obsługę – od pomysłu 
i opracowania koncepcji do montażu. Gwarantujemy solidność, dokładność, 
konkurencyjne ceny i profesjonalną realizację zamówień na terenie  całego 
kraju.

Serdecznie zapraszamy.

O firmie



Schody NOWOCZESNE

Oferta schodów nowoczesnych kierowana jest do osób preferujących 
nowoczesny styl i współczesny design. Proponujemy rozwiązania idealnie 
dopasowane do indywidualnych charakterów wnętrz. Wykorzystujemy niety-
powe, samonośne konstrukcje, dzięki czemu schody nie potrzebują betono-
wych podpór, zyskują wizualną lekkość i mogą przybierać różnorodne formy. 
Oferujemy schody dywanowe i bolcowe, proste i kręte, wyposażone w balu-
strady drewniane, szklane lub ze stali nierdzewnej.



Schody NOWOCZESNE
Oryginalne projekty, minimalistyczne
lub wyrafinowane, podkreślające
nowoczesny styl pomieszczeń.



Pracujemy w oparciu
o najnowsze trendy
architektoniczne,

wykorzystujemy wysokiej klasy
surowce i akcesoria, co zapewnia
sukces każdej naszej realizacji.
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Schody NOWOCZESNE



Służymy
fachową pomocą
na każdym etapie
zamówienia, jesteśmy
elastyczni, słuchamy
pomysłów, realizujemy
marzenia.
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Schody KLASYCZNE

Oferujemy schody klasyczne – nasadzane lub policz-
kowe, montowane w tradycyjny sposób. Nasze schody 
klasyczne mają ponadczasowy charakter, są wygodne 
i funkcjonalne, nadają wnętrzom przyjemny i ciepły klimat. 
Oferujemy modele pełne i ażurowe, proste lub kręte. 
Wykonujemy schody wyposażone w poręcze drewnia-
ne lub zwykłe oraz w balustrady kute ze stali nierdzewnej 
w różnorodnych kształtach.
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Proponujemy
optymalne
zagospodarowanie
przestrzeni,
jednocześnie starając się,
aby nasze schody stały się
elementem dekoracji
każdego domu.
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Schody KLASYCZNE
Trwałe i piękne – stanowią
idealne połączenie estetyki,
harmonii i bezpieczeństwa.
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Dysponujemy
wieloletnim
doświadczeniem,
dbamy o każdy detal,
jesteśmy w stanie spełnić
najbardziej wymagające
oczekiwania.
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Typy schodów:

proste

kacze

zabiegowe 1/2

podestowe 1/2

zabiegowe 1/4

podestowe 1/4

Zakład Produkcyjny
DREWDOM
Deszkowice I nr 164
22-448 Sułów
tel. 84 682 61 09

Kontakt
DREWDOM
Henryk Sadło
tel. kom. 604 903 047
e-mail: drewdom@drewdom.com.pl

NIP 922-101-01-77 BS 19 9632 0006 2001 0002 4208 0001

Zakład Stolarski
DREWDOM
ul. Zielona 84
23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 45 08

www.drewdom.com.pl

znajdziesz nas na:
www.facebook.com/
schodydrewdom
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