EGO

Nowatorstwo w budownictwie
Stuttgart, maj 1964 roku. Osiedle 70. domków jednorodzinnych potrzebowało schodów solidnych, bezpiecznych,
o różnorodnych wymiarach i do tego niedrogich. W takiej sytuacji należało zastosować schody nadające się do
produkcji seryjnej. Narodził się pomysł na osadzenie w ścianie łożyska gumowego Bucher. W łożyska te wpasowano bolce stalowe, stanowiące łącznik z drewnianymi stopniami. Ten system mocowań sprawdził się dotychczas
w 350 000 schodów. Łożyska gumowe wytwarzane z wysokiej jakości kauczuku, czynią stąpanie po schodach
lekkim i elastycznym i zmniejszają poziom dźwięku. Dzięki nim schody sa łatwe do montażu, a gdy zachodzi taka
potrzeba – do demontażu. Przede wszystkim jednak: eliminują skrzypienie schodów.
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Coraz surowsze normy dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialności
cywilnej skłaniają nas do nieustannej pracy. Zgłębiając zasady konstrukcji stworzyliśmy technikę umocowań przystosowaną do dużych obciążeń
w każdych warunkach. Dziś jesteśmy dumni, że jako pierwsi zastosowaliśmy technikę produkcji schodów, która jest zgodna z wymogami prawa
oraz gwarantuje bezpieczeństwo. W 1965 roku Alfred Bucher, tworząc
podwaliny nowatorskiej konstrukcji schodów, założył naszą grupę producencką Treppenmeister. Obecnie składa się z 60. partnerów z Niemiec,
Szwajcarii, Szwecji, Francji, Japonii i Polski.

Jakość na miarę potrzeb
Dzięki użyciu dobrej jakości materiałów i nowoczesnym planom nie występują zakłócenia w produkcji. Cały proces – od przygotowania drewna do montażu – jest rytmiczny. Aby to osiągnąć
– nasze schody od początku do końca budujemy sami. Od wyboru drewna po lakierowanie powierzchni i montaż u Klienta. Ponieważ właściwy układ schodów i poręczy oraz ukształtowanie
wszystkich detali wpływa bezpośrednio na koszty, dlatego najchętniej ustalamy szczegóły już
wtedy, kiedy Państwa dom jest jeszcze w stanie surowym.
Techniczny postęp, racjonalny tok pracy i fachowa ręczna produkcja jest silną stroną naszego
przedsiębiorstwa.

LINEA

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Miłość do drewna, radość tworzenia, staranność
w detalach i wiedza, że zadowolenie naszych
Klientów jest podstawą naszego przedsiębiorczego sukcesu – oto fundament działania zespołu pracowników.
Nasz największy kapitał to wykwalifikowani i wysoko umotywowani współpracownicy. Od doradców dla Klientów po monterów, od mistrzów
stolarstwa po naszych młodych pracowników –
wszyscy stanowimy zgrany zespół.
Nasze schody są także montowane przez naszych doświadczonych fachowców. Dlatego
ostateczny rezultat jest tak perfekcyjny.
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