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P196
Schody na konstrukcji metalowej |
drewno: jesion biały | balustrada: laser
Stahltreppe | Holz: geweißte Esche | Geländer: Laser

www.schody-chudzinski.com
www.treppen-chudzinski.de



Zapewniamy pełną obsługę
Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie schodów, począwszy od doradztwa

w planowaniu oraz projektowania, poprzez wykonanie i montaż.
Ponadto, oferujemy możliwość zakupu schodów do samodzielnego montażu.

Wieloletnie doświadczenie w branży oraz posiadana wiedza pozwalają nam na usatysfakcjonowanie
najbardziej wymagających klientów również tych, którzy myślą o rachunku ekonomicznym.

Wspólnie projektujemy
Nasze schody są efektem pracy zarówno naszych pracowników jak i klientów,

których życzenia, pomysły i uwagi wdrażamy w realizowane inwestycje.

Jesteśmy elastyczni
Jesteśmy otwarci na wszystkie potrzeby naszych Klientów.

Szybko i efektywnie się do nich dostosowujemy.
Indywidualne projekty i rozwiązania to nasza specjalność. Nasze produkty

wzbogacamy na Państwa życzenie o szkło, stal nierdzewną, kamień oraz kowalstwo artystyczne.

Dotrzymujemy teminów, zapewniamy gwarancję i serwis
Czas realizacji zlecenia od momentu podpisania umowy do montażu to około 4 – 12 tygodni.

Na nasze produkty udzielamy 2 letniej gwarancji oraz zapewniamy stały serwis w Polsce i w Niemczech.

firma SCHODY – CHUDZIŃSKI rozwija się dynamicznie
Dbając o najwyższą jakość naszych usług zatrudniamy

tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.
Posiadamy nowoczesną stolarnię, lakiernię oraz suszarnię.

Pracujemy m. in. na maszynach sterowanych numerycznie przy użyciu programu Compass,
co pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz w dogodnych terminach.

Dlaczego warto mieć
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Mamy w ofercie wiele gatunków drewna i proponujemy
Państwu szeroką gamę kolorystyczną, w tym bejcowanie

oraz wykończenie powierzchni użytkowych
lakierami lub olejami najwyższej klasy.

Impregnaty do barwienia drewna (bejce) wnikają w strukturę drewna
i trwale zabarwiają jego powierzchnię, zachowując widoczny rysunek słojów.

Bejcę zwykle stosuje się do drewnianych elementów wyposażenia wnętrz
dając większe możliwości projektowania kolorystyki wnętrza.

Bejca pozwala na wyrównywanie barwy podłoża lub maskowanie różnic pomiędzy jego odcieniami.
Bejca podkreśla strukturę i rysunek słojów na drewnie.

Ten sam rodzaj bejcy daje inne efekty kolorystyczne na różnych gatunkach drewna.
Uzyskany odcień w dużym stopniu zależy od rodzaju drewna.

Stosowane przez nas bejce spełniają surowe normy w zakresie bezpieczeństwa dla środowiska.
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s.10 schody dywanowe



s.11P180 Schody dywanowe | drewno: jesion bejcowany | balustrada: szkło +drewno
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Glas + Holz



s.12 schody dywanowe



s.13P177 Schody dywanowe | drewno: jesion bejcowany | balustrada: szkło +drewno
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Glas + Holz



s.14

P151 Schody dywanowe | drewno: jesion | balustrada: szkło +drewno
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: Esche | Geländer: Glas + Holz

schody dywanowe



s.15



s.16

P198 Schody dywanowe | drewno: dąb bejcowany | balustrada: szkło + drewno
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Glas + Holz

schody dywanowe



s.17



s.18 schody dywanowe



s.19P170 Schody dywanowe na konst metalowej | drewno: dąb bielony | balustrada: szkło
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: geweißte Eiche | Geländer: Glas



s.20

P167 Schody dywanowe | drewno: dąb | balustrada: szkło + drewno
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: Eiche | Geländer: Glas  + Holz

schody dywanowe



s.21



s.22 schody dywanowe

P184 Schody dywanowe | drewno: jesion | balustrada: szkło
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: Esche | Geländer: Glas



s.23



s.24 schody dywanowe

P207 Schody dywanowe | drewno: dąb bejcowany | balustrada: stal nierdzewna + drewno
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: säurebeständiger Stahl + Holz



s.25



s.26

P205 Schody dywanowe | drewno: dąb  | balustrada: szkło + stal nierdzewna
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Holz: Eiche | Geländer: Glas + säurebeständiger Stahl

schody dywanowe



s.27



s.28

P182 Schody wspornikowe | drewno: dąb | balustrada: szkło
Bolzentreppen Selbsttragend | Konstruktion: Metall | Holz: Eiche | Geländer: Glas

schody wspornikowe



s.29



s.30 schody wspornikowe



s.31P201 Schody wspornikowe | drewno: dąb bejcowany | balustrada: szkło + drewno 
Bolzentreppen Selbsttragend | Konstruktion: Metall | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Glas + Holz



s.32

P150 Schody wspornikowe | drewno: jesion | balustrada: szkło + drewno
Bolzentreppen Selbsttragend | Konstruktion: Metall | Holz: Esche | Geländer: Glas + Holz

schody wspornikowe



s.33



s.34 schody wspornikowe



s.35P193 Schody wspornikowe | drewno: dąb bejcowany | balustrada: metal + drewno
Bolzentreppen Selbsttragend | Konstruktion: Metall | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Metall + Holz



s.36 schody na beton

P171 Schody na beton | drewno: dąb bejcowany | balustrada: kuta
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Kunstschmiedeeisen



s.37



s.38 schody na beton



s.39

P211 Schody dywanowe na beton | drewno: dąb | balustrada: laser
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Laser



s.40 schody na beton



s.41P212 Schody dywanowe na beton | drewno: dąb | balustrada: laser
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Laser



s.42 schody na beton

P204 Schody dywanowe na beton | drewno: wiąz bejcowany | balustrada: szkło + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Ulme | Geländer: Glas + Holz



s.43



s.44 schody na beton

P197 Schody dywanowe na beton | drewno: dąb wybielany | balustrada: szkło
Betontreppen | Holz: geweißte Eiche | Geländer: Glas



s.45



s.46 schody na beton

P191 Schody na beton | drewno: dąb | balustrada: szkło + drewno
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Glas + Holz



s.47

P174 Schody na beton | drewno: dąb bejcowany | balustrada: szkło + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Glas + Holz



s.48 schody na beton

P188 Schody na beton | drewno: dąb | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Holz



s.49

P163 Schody na beton | drewno: dąb wybielany | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: geweißte Eiche | Geländer: Holz



s.50 schody na beton

P166 Schody na beton dywanowe | drewno: dąb bejcowany | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Holz



s.51



s.52 schody na beton

P168 Schody na beton | drewno: jesion bejcowany | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Holz



s.53

P158 Schody na beton | drewno: dąb | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Holz



s.54 schody na beton

P160 Schody na beton | drewno: jesion bejcowany | balustrada: szkło + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Glas + Holz



s.55

P175 Schody na beton | drewno: dąb bielony | balustrada: szkło + drewno
Betontreppen | Holz: geweißte Eiche | Geländer: Glas + Holz



s.56 schody na beton

P202 Schody na beton | drewno: dąb bejcowany | balustrada: kuta + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Kunstschmiedeeisen + Holz



s.57



s.58 schody na beton

P179 Schody na beton | drewno: dąb bejcowany | balustrada: kuta + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Kunstschmiedeeisen + Holz



s.59



s.60 schody na beton

P195 Schody na beton | drewno: dąb bejcowany | balustrada: kuta + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Kunstschmiedeeisen + Holz



s.61



s.62 schody na beton

P162 Schody na beton | drewno: dąb | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Holz



s.63



s.64 schody na beton



s.65P159 Schody na beton | drewno: dąb | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Holz



s.66

P155 Schody na beton | drewno: dąb bejcowany | balustrada: drewniana
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Holz

schody na beton



s.67

P173 Schody na beton | drewno: jesion | balustrada:  drewniana
Betontreppen | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Holz



s.68 schody na beton

P152 Schody na beton | drewno: dąb bejcowany | balustrada: stal + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Stahl + Holz



s.69

P190 Schody na beton | drewno: jesion bejcowany | balustrada: stal + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Stahl + Holz



s.70 schody na beton



s.71P206 Schody dywanowe na beton | Drewno: jesion bejcowany | Balustrada: stal + drewno
Betontreppen | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Stahl + Holz



s.72 schody na konstrukcji metalowej

172 Schody na konstrukcji metalowej |
drewno: dąb + kwarcyt | balustrada: stal
Stahltreppe | Holz: Eiche + Quarzit | Geländer: Stahl



s.73



s.74

P185 Schody na konstrukcji metalowej | drewno:jesion bejcowany | balustrada: szkło + drewno
Stahltreppe | Holz: gebeizte Esche | Geländer: Glas + Holz

schody na konstrukcji metalowej



s.75



s.76

P192 Schody na konstrukcji metalowej | drewno: dąb bejcowany | balustrada: szkło + drewno
Stahltreppe | Holz: gebeizte Eiche | Geländer: Glas + Holz

schody na konstrukcji metalowej



s.77

P196 Schody na konstrukcji metalowej | drewno: jesion biały | balustrada: laser
Stahltreppe | Holz: geweißte Esche | Geländer: Laser



s.78 schody na konstrukcji metalowej



s.79P194 Schody na konstrukcji metalowej | drewno: dąb wybielany | balustrada: szkło + drewno 
Stahltreppe | Holz: geweißte Eiche | Geländer: Glas + Holz



s.80 schody grzebieniowe

P200 Schody grzebieniowe | drewno: dąb | balustrada: metal + drewno
Kammtreppen | Konstruktion: Holz | Holz: Eiche | Geländer:  Metall + Holz



s.81



s.82

P164 Schody policzkowe | drewno: dąb | balustrada: szkło + drewno
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: Eiche | Geländer: Glas + Holz

schody policzkowe



s.83



s.84

P178 Schody policzkowe | drewno: sosna | balustrada: drewniana
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: Kiefer | Geländer: Holz

schody policzkowe



s.85

P169 Schody policzkowe | drewno: dąb bejcowany | balustrada: drewniana
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: gebeizte Eiche  | Geländer: Holz



s.86

P165 Schody policzkowe | drewno: jesion | balustrada: drewniana
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: Esche | Geländer: Holz

schody policzkowe



s.87

P181 Schody policzkowe | drewno: klon bejcowany | balustrada: drewniana
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: gebeizte Ahorn | Geländer: Holz



s.88

P213 Schody policzkowe | drewno: dąb bejcowany |
balustrada: drewniana
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: gebeizte Eiche |
Geländer: Holz

schody policzkowe



s.89



s.90 schody policzkowe



s.91P199 Schody policzkowe | drewno: dąb patynowany | balustrada: drewno
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: patinierte Eiche | Geländer: Holz



s.92 schody policzkowe



s.93P161 Schody policzkowe | drewno: jesion | balustrada: drewniana
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: Esche | Geländer: Holz



s.94

P183 Schody policzkowe | drewno: dąb bejcowany | balustrada:  drewno
Wangentreppe | Konstruktion: Holz | Holz: gebeizte Eiche  | Geländer: Holz

schody policzkowe



s.95



s.96

K5 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada stal + drewno
Stahltreppe | Geländer: Stahl + Holz

schody wizualizacje



s.97



s.98 schody wizualizacje

K2 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada: stal + drewno
Stahltreppe | Geländer: Stahl + Holz



s.99

K3 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada: stal + drewno
Stahltreppe | Geländer: Stahl + Holz



s.100 schody wizualizacje

WD1 Schody dywanowe na konstrukcji metalowej | balustrada: szkło + drewno
Faltwerktreppe | Konstruktion: Metall | Geländer: Glas + Holz



s.101



s.102 schody wizualizacje

K6 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada: balustrada laser
Stahltreppe | Geländer: Laser



s.103



s.104 schody wizualizacje

K1 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada: stal + drewno
Stahltreppe | Geländer: Stahl + Holz



s.105



s.106 schody wizualizacje

W3 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada: stal + drewno
Stahltreppe | Geländer: Stahl + Holz



s.107



s.108 schody wizualizacje

W2 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada: stal + drewno
Stahltreppe | Geländer: Stahl + Holz



s.109



s.110 schody wizualizacje

W1 Schody na konstrukcji metalowej | balustrada: stal + drewno
Stahltreppe | Geländer: Stahl + Holz



s.111



Al. Niepodległości 20
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 14 75
kom. 606 640 548
e-mail: biuro@schody-chudzinski.com

P212
Schody dywanowe na beton |

drewno: dąb | balustrada: laser
Betontreppen | Holz: Eiche | Geländer: Laser


