WOODWORKS
individualūs mediniai laiptai

MŪSŲ TIKSLAS – būti patikimu verslo partneriu,
kuriančiu saugų, patogų ir gražų Jūsų gyvenimą.

„WOODWORKS“ – tai šeimos verslas, užsiimantis
išskirtinai medinių laiptų gamyba ir montavimu. Įmonėje
dirba medieną mylintys, patyrę ir atsidavę savo srities
specialistai, kurių patirtis siekia virš 10 metų.

NUO KLASIKINIŲ IKI MODERNIŲ LAIPTŲ

Kiekvieni laiptai – tai individualus
projektas, reikalaujantis išskirtinio
dėmesio.
Medinių laiptų gamybai naudojama
tik aukščiausios klasės mediena.
Kiekvieniems laiptams medienos
rūšis parenkama atsižvelgiant į kliento
poreikius. Mediniams laiptams gali
būti naudojama įvairių rūšių mediena,
bet rekomenduojame naudoti
kietmedį: ąžuolą, uosį, raudonmedį
ir kt. Esant poreikiui galima derinti ir
keleto medžiagų kombinacijas,
integruoti metalines detales.
Mūsų įmonė specializuojasi privačių
namų laiptų gamyboje: laiptus
įrenginėjame butuose, kotedžuose,
gyvenamuosiuose, laisvalaikiui ir
poilsiui skirtuose namuose. Taip pat
įmonė gamina turėklus ir atitvaras,
skirtas aikštelėms, balkonams ir
terasoms.

Mediniai laiptai – tai interjero detalė,
kuri sujungia skirtingas namo erdves
į vieną visumą ir tampa pagrindiniu
interjero akcentu.

MODERNI KLASIKA

Mediniai laiptai lengvai pritaikomi
įvairiose patalpose išgaunat visas jūsų
architektūrines idėjas. Laiptai su atviromis
pakopomis suteikia laiptams lengvumo
ir erdvės pojūtį.
Medines pakopas taip pat galima įrengti
ant metalinių laiptų sijų arba betoninio
pagrindo.

Kiekviena medienos rūšis sukuria savo
išskirtinį paveikslą. Jūs visada matysite
medienoje gyvenančią jėgą.

LAIPTŲ MODELIAI

Siūlomų laiptų modelių pasirinkimas labai platus. Galimi skirtingi dizainų, dydžių ir spalvos variantai. Mes Jums pateikiame
keletą pagrindinių laiptų modelių, kad galėtumėte lengviau planuoti savo laiptus. Mūsų specialistų komanda visada padės
Jums susikurti savo svajonių laiptus. Konsultuos Jus modelio, dizaino ir medienos rūšies pasirinkime, bei žinoma parengs
Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį projektą.

PAGRINDINIAI LAIPTŲ TIPAI

TIESŪS LAIPTAI

LAIPTAI SU 90° POSŪKIU

LAIPTAI SU 180° POSŪKIU

Supažindiname Jus su pagrindiniais
laiptų tipais. Kokį laiptų tipą pasirinkti
priklauso nuo laiptų vietos, patalpos

SPIRALĖS FORMOS LAIPTAI

dydžio ir interjero. Atsižvelgiant į šiuos
pagrindinius parametrus kiekvienus
laiptus projektuojame individualiai. Todėl

galime pasiūlyti laiptus, kurie bus patogūs
ir stilistiškai derės su juos supančia
aplinka.

TIESŪS LAIPTAI

Tiesūs atviri laiptai su pušies pakopomis, derintomis
prie namo interjero. Tamsintomis laiptasijomis ir tvorele.
Dešiniajame turėkle įrengtas apšvietimas.

Tiesūs laiptai iš ąžuolo medienos su uždaromis
pakopomis. Erdvėje po laiptais įrengtos lentynos.

LAIPTAI SU 90° POSŪKIU

Laiptai ne tik pagyvins interjerą, bet ir sukurs jaukumo, išskirtinumo ir prabangos pojūtį.

Ąžuoliniai laiptai su balintomis laiptasijomis, stačiakampiais porankiais ir metalinėmis baliustradomis. Laiptų posūkio zonoje
įrengtos trikampės pakopos.

LAIPTAI SU 180° POSŪKIU

Laiptai paprastai įrengiami kai laiptų erdvę riboja sienos. Taip pat laiptai gali būti ir atviroje erdvėje.

Ąžuoliniai laiptai su balintomis sijomis ir porankiu. Po
pakopomis pritvirtinti stilingi metaliniai dekoratyviniai
elementai. Tvorelė įrengta iš stiklo, kurią dengia medinis
porankis.

Klasikinio dizaino uosiniai laiptai su stilinga medine
tvorele bei porankiu.

ĮGYVENDINAME NET IR SUDĖTINGIAUSIUS LAIPTŲ PROJEKTUS.
Gamindami laiptus iš medžio galime pagaminti įvairių formų ir stilių laiptus,
taip Jūsų idėjas paversdami realybe.

JOKIŲ PLANAVIMO KLAIDŲ IR EKSPERTINĖS KONSULTACIJOS
NUO PAT PRADŽIŲ.
Mūsų ekspertai jau dirba laiptų versle daugiau nei 10 metų, ir dar daugiau laiko
dirba su medžiu. Jie pasiruošę padėti ir konsultuoti nuo projekto minties iki
pirmojo jūsų žingsnio ant laiptų.

SKIRKITE SAVO LAIKĄ KITOMS VEIKLOMS,
NES LAIPTAIS PASIRŪPINSIME MES.
Parengsime projektą, pagaminsime laiptus ir sumontuosime Jums patogiu
metu.

MAŽA IR LANKSTI ŠEIMOS ĮMONĖ JUMS PASIŪLYS
TAI, KO NEGALI DIDELĖS.
Mes esame nedidelė šeimos įmonė, dėl to už kiekvieną laiptelį esame atsakingi
savo šeimos vardo garbe. Asmeniškai prižiūrime visą procesą ir užtikriname
geriausią kainos ir kokybės santykį, nes mums nereikia mokėti samdomiems
darbininkams ar akcininkams.

Susisiekite:

info@woodworks.lt

+370 684 54441

www.woodworks.lt

