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Szanowni Państwo,

z radością przedstawiamy Państwu naszą 
firmę, która od ponad 10-ciu lat zajmuje 
się produkcją schodów. Za motto naszej 
działalności przyjęliśmy słowa: „Zadowo-
lenie klienta jest wartością najważniej-
szą“. Kierując się tą zasadą przebyliśmy 
długa drogę od małego zakładu rzemieśl-
niczego do spółki akcyjnej, mogącej po-
chwalić się dynamicznie rozwijającą się 
siecią sprzedaży w Polsce i wieloma od-
biorcami zagranicznymi. W trakcie tego 
rozwoju naszym głównym celem było  
i jest doskonalenie jakości produkowanych 
schodów oraz obsługi klienta detalicz- 
nego jak i biznesowego. Stałe grono od-
biorców w Niemczech oraz innych krajach  
UE potwierdza wysoką jakość naszych  
produktów.

i doradzając rozwiązania, dzięki którym 
każda realizacja może być niepowtarzalna  
i w pełni zaspokajać oczekiwania odbior-
cy. Do wykonywania projektów wykorzy-
stujemy oprogramowanie firmy Compass  
Software. Przed rozpoczęciem prac pro-
dukcyjnych wszystkie projekty są wysyła-
ne do klienta wraz z załączoną symulacją 
wizualną. Aby zagwarantować najwyższą 
jakość produktu, wszystkie wykonane bie-
gi schodowe są składane i fotografowa-
ne, a ich zdjęcia archiwizowane. Mogą się 
państwo z nimi zapoznać decydując się na  
zakup naszych schodów, bądź składając 
wizytę w firmie. 

	 Sieć	sprzedaży

Stale rozwijamy naszą sieć sprzedaży na 
terenie Polski. Dysponujemy około 40-ma 
przedstawicielstwami, które zajmują się 
sprzedażą schodów i służą klientom swoją 
wiedzą i doświadczeniem.

	 Jakość

Wysoka jakość schodów Mera opiera się  
na trzech filarach:
– najwyższa jakość surowców używanych 

do produkcji, od lat niezmiennie dostar-
czana przez tych samych dostawców,

– wykwalifikowana stała kadra, z dziesię-
cioletnim doświadczeniem w realizacji 
przeróżnych projektów schodów,

– nowoczesny park maszynowy.

	 Projekty

Dział projektowy służy naszym odbiorcom, 
wykonując na ich zlecenie kompletne pro-
jekty schodów, słuchając przy tym sugestii 
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spokojna 

elegancja

schody

policzkowe

Schody policzkowe są klasycznym 
i sprawdzonym od lat rozwiązaniem, 
w którym stopnie są umieszczone za 
pomocą wyfrezowań w dwóch policz-
kach nośnych z drewna masywnego. 
Gwarantuje to stabilne wykonanie 
schodów oraz daje możliwość prezen-
tacji piękna usłojenia i barwy natural-
nego drewna.

Schody Mera nadają pomieszczeniu, 
w którym się znajdują, dodatkowe 
wrażenie nastroju domowego ciepła 
i przytulności.
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schody 
policzkowe

Schody bukowe.
Balustrada z okrągłymi  
poręczami.
Powierzchnia bejcowana  
i lakierowana.
►
 
 
Schody ażurowe.
Drewno bukowe, bejcowane.
Balustrady z elementami  
stali szlachetnej.
Deska maskująca sufit.
▼
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schody 
policzkowe

▲
Schody  
z podstopniami.
Balustrada drewniana
Drewno bukowe, 
bejcowane i lakierowane.

Schody ażurowe.
Drewno bukowe,  
bejcowane.
Tralki i słupy  
z elementami  
ze stali szlachetnej.
◄

Schody ażurowe.
Drewno bukowe,  

bejcowane.
Tralki i słupy  

z elementami  
ze stali szlachetnej.

▼
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schody 
policzkowe

Schody z podstopniami.
Drewno dębowe.
Balustrada drewniana  
z krumlingami policzka i poręczy.
Zaokrąglony stopień wejściowy.
Lakier półmatowy.

▼►
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schody 
policzkowe

Schody z podstopniami.
Drewno bukowe.

Balustrady drewniane.
Lakier półmatowy.

◄▼
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schody 
policzkowe

Schody ażurowe.
Balustrada z elementami  
stali szlachetniej.
Lakier półmatowy.
►
 
 
Schody dębowe  
z elementami stalowymi.
Lakier półmatowy.
▼
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schody 
policzkowe

Schody ażurowe. 
Balustrady drewniane.

Materiał buk parkietowy
Lakier półmatowy.

◄▼



schody 

osiodłane

�1

forma  pełna  
przestrzeni

Podstawą konstrukcji tego rodzaju 
schodów są dwa policzki z masywne-
go drewna, jednakże, w odróżnieniu od 
schodów policzkowych klasycznych, 
stopnie są tu nakładane na odpowied-
nio wycięte policzki. W stopniach są 
także umieszczane tralki, co zapewnia 
balustradzie stabilność. Schody takie, 
mimo swego klasycznego wykonania, 
dobrze harmonizują się z nowoczes-
nym wystrojem wnętrza, a dodatkową 
ich zaletą jest możliwość szybkiego  
i sprawnego montażu i demontażu po-
jedynczych stopni.

Schody osiodłane Mera stanowią alter-
natywę dla poszukujących klasycznych 
rozwiązań, nie pozbawionych jedno-
cześnie lekkości i nowoczesności. 



schody 
osiodłane

����

Schody ażurowe. 
Balustrada z naciągami  

ze stali szlachetnej.
Drewno bukowe.

Lakier półmatowy.
◄

 
 

Schody z balustradą  
profilowaną drewnianą.

▼
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schody 
osiodłane

�4

Schody ażurowe.
Drewno bukowe, bejcowane.
Balustrada z elementami  
ze stali szlachetnej.
Zewnętrzna balustrada  
w formie harfy.
Lakier półmatowy.

▼►



schody 
osiodłane

�7�6

Schody ażurowe.
Drewno bukowe.

Balustrada  
z kwadratowymi słupami

Lakier półmatowy.

◄▼



schody

 

osiodłano- 
-policzkowe
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lekkość  
i harmonia

Ten rodzaj schodów jest połączeniem 
dwóch najczęściej stosowanych rozwią-
zań konstrukcyjnych – policzka klasycz-
nego z wyfrezowaniami od zewnątrz 
biegu schodowego i policzka osiod-
łanego od strony wewnętrznej. Dzięki 
temu schody mogą ściśle przylegać do 
ściany zewnętrznej. Natomiast od we-
wnątrz stopnie spoczywają na policzku 
osiodłanym, co dodatkowo nadaje im 
efektowny wygląd.

Schody osiodłano-policzkowe Mera  
są rozwiązaniem uniwersalnym, pod-
noszącym walory estetyczne każdego 
wnętrza.  



schody
 

osiodłano-
-policzkowe

�1�0

Schody ażurowe  
z podestem.

Drewno dębowe. 
Balustrada drewniana  
z toczonymi tralkami. 

Lakier półmatowy.

◄▼
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schody
 
osiodłano-
-policzkowe

Drewno bukowe,  
bejcowane.
Listwy pod stopniami.
Balustrada z naciągami  
ze stali szlachetnej.
Lakier półmatowy.

▼►



schody

 

policzkowo- 
-sztycowe
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przemyślane  
rozwiązania

Są to konstrukcje, w których masyw-
ne policzki występują tylko z jednej 
strony biegu schodowego. Od strony  
wewnętrznej funkcje policzka nośne-
go przejmuje masywna szeroka po- 
ręcz, do której stopnie są podwieszane  
za pośrednictwem tralek oraz sztyc  
z drewna bądź ze stali szlachetnej. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu schody spra- 
wiają wrażenie przestrzennej lekkości, 
nie ograniczającej powierzchni po-
mieszczenia, w którym są zamonto-
wane.

Schody policzkowo-sztycowe Mera są 
odpowiedzią na wymagania klientów 
ceniących sobie piękno nowoczesnej, 
przestrzennej i optycznie lekkiej kon-
strukcji.



schody

policzkowo- 
-sztycowe
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Schody sztycowe.
Drewno bukowe,  

bejcowane.

 Balustrada  
z elementami  

ze stali szlachetnej.
Lakier półmatowy.

◄▼
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schody

policzkowo- 
-sztycowe

Schody sztycowe.
Drewno bukowe.
Sztyce ze stali  
szlachetnej.
►
 
 
Balustrada  
z poręczą krumlingową.
Lakier półmatowy.
▼



stopnie  
i  balustrady

na konstrukcji
betonowej

41

stabilna 

przyszłość

W budownictwie często spotyka się 
schody betonowe, które spełniają swo-
je zadanie podczas budowy domu. 
Po jej zakończeniu należy zdecydo-
wać, jaki ostateczny wygląd nadać 
biegowi schodowemu. Bez wątpie-
nia wykorzystanie stopni i balustrad 
drewnianych jest rozwiązaniem ideal-
nym, gdyż drewno ożywia i ociepla 
konstrukcję. 

Bogaty zestaw materiałów oraz ele-
mentów balustrad dają możliwość 
szerokiego wyboru i dowolnego kom-
ponowania wykończenia schodów 
betonowych, czyniąc z nich istotny 
element aranżacji wnętrza.
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stopnie 
i balustrady

na  konstrukcji 
betonowej

4�

Stopnie, podstopnie  
i balustrada na konstrukcji  
betonowej.
Drewno brzozowe, 
bejcowane.

Balustrada  
z poprzecznymi naciągami  
ze stali szlachetnej.
Lakier półmatowy.

▼►
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stopnie 
i balustrady

na  konstrukcji 
betonowej

Stopnie, podstopnie  
oraz balustrada  

na konstrukcji betonowej
Drewno bukowe.

◄
 
 

Drewno bukowe  
bejcowane.

Lakier półmatowy.
▼
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stopnie 
i balustrady

na  konstrukcji 
betonowej

Stopnie i podstopnie  
na konstrukcji betonowej.
Drewno bukowe.
Powierzchnia bejcowana  
i lakierowana.
►
 
 
Stopnie i podstopnie  
z buka parkietowego.
Profilowana poręcz na ścianie.
Lakier półmatowy.
▼



schody

z drewna 
egzotycznego

4�

Ekskluzywne schody 

za przystepną 
cenę

Poza rodzimymi gatunkami drewna 
liściastego i iglastego w wykonywaniu 
schodów znajduje zastosowanie drew-
no afrykańskie. Może ono służyć jako 
materiał, który posiada odpowiednie 
właściwości fi zyczne, a przy tym cha-
rakteryzuje się przepięknym głębokim 
kolorem i strukturą, odmienną od euro-
pejskiego drewna. 

Schody Mera z drewna egzotycznego 
to niezwykle szlachetny i ekskluzywny 
mebel, dostępny za cenę mniejsza, niż 
można się tego spodziewać. 
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schody
 
z drewna 
egzotycznego

50

Schody osiodłane  
ażurowe.
Drewno sapeli.

Balustrady  
z elementami  
ze stali szlachetnej.
Lakier półmatowy.

▼►
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schody
 

z drewna 
egzotycznego

Schody osiodłane  
z podestem.

Drewno sapeli.
Balustrada z krumlingiem
Słupy i tralki z dodatkami  

ze stali szlachetnej.

Zaokrąglony  
stopień blokowy.

Lakier półmatowy.

◄▼
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schody
 
z drewna 
egzotycznego

Schody sztycowe.
Drewno  merbau.

Balustrada z elementami  
ze stali szlachetnej.
Sztyce ze stali szlachetnej
Lakier półmatowy.

▼►



schody 

spiralne

57

fantazja  
i dynamika

Różnią się znacznie od innych rodzajów 
schodów. Funkcję nośną spełnia tutaj 
centralny słup, na którym osadzone są 
stopnie. Schody, dzięki swej konstruk-
cji wpisują się w obręb mniejszego lub 
większego koła, co nie jest bez znacze-
nia w przypadku, gdy w pomieszczeniu 
nie dysponujemy większą powierzch-
nią, na której mogą być ustawione 
schody. Płynnie wygięta poręcz ota-
cza i zamyka bieg schodowy. Poprzez  
swój kształt nadaje schodom estety- 
czny wygląd.

Spiralne schody Mera to produkt no- 
woczesny, który jest odpowiedzią na 
indywidualne potrzeby odbiorców.  
Łączą w sobie estetykę, dynamizm,  
funkcjonalność i wygodę.



schody
spiralne

5�5�

Schody spiralne. 
Drewno jesionowe.

 
Balustrada 

z poręczą z drewna 
giętego i elementami 

ze stali szlachetnej.
Lakier półmatowy.

◄▼



indywidualne 

rozwiązania

61

z myślą 
o Tobie

Każdy bieg schodowy jest na swój 
sposób niepowtarzalny. Gwarantuje 
to niezliczoną możliwość kombinacji 
różnych gatunków drewna, wielu form 
wykonania, jak też mnogość oferowa-
nych elementów, takich jak słupy, tral- 
ki i poręcze. Oprócz tradycyjnego 
drewna szerokie zastosowanie znaj- 
dują tu elementy ze stali szlachetnej, 
które nadają naszym schodom nowo-
czesny i szlachetny wygląd.

Mnogość rozwiązań daje możliwość 
wykorzystania kreatywnych pomysłów 
naszych klientów i zaspokaja ich po-
trzebę piękna i funkcjonalności.



indywidualne
rozwiązania
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Warianty wejścia i wyjścia:

Sposoby montażu:

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa wszelkie dalsze pytania.

Wejście na gotowej  
posadzce:

Wejście na wylewkę 
posadzkową:

Wejście na gotowej  
podłodze z wycięciem:

Wejście na wylewce  
posadzkowej z wycięciem:

Zejście na gotową  
podłogę:

Zejście na wylewkę  
betonową:

Stopień zejściowy  
wpuszczony w podłogę:

Brak stopnia zejściowego:

Połączenie śrubami  
od zewnątrz:

Połączenie śrubami od 
zewnątrz (niewidoczne):

Krótkie bolce gwintowane 
co 3-4 stopień:

Gwintowane bolce  
przechodzące przez   
co 3-4 stopnień:
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