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A Step Széket finom, de mArkánS SzemélyiSégjegyek, elegánS, 
letiSztult vonAlvezetéS jellemzi.
 
A fejlett gyártáSi technológiáknAk éS A legmodernebb AnyA-
gok hASználAtánAk kombinációjA révén A formA, A funkció, 
A  StrApAbíróSág éS A kényelem négyeS SzempontrendSzerének 
metSzéSpontjábAn Született, tökéleteS hArmóniábAn minden kö-
vetelménnyel, megfelelve Az öSSzeS európAi normA előíráSAinAk.

 
A Step SokoldAlúSágA révén remekül illeSzthető A 

legkülönfélébb belSő terekhez: Akár konferenciAtermek, 
Akár irodAi, lAkó- vAgy közületi terek, ügyfélvárók 

ideáliS ülőbútorA lehet. 

Step iS AvAilAble in A vASt rAnge of colorS 
And in three typeS of mAteriAlS (leAther, 
wood And plAStic). 
 the StructureS Are produced in 
different verSionS: with ArmreStS 
or without, on four legS, with wheelS, 
Sliding, bench, with or without the deSk. 
 feAtureS Such AS being Able to eASily 
StAck the chAirS on top of eAch other 
And AcceSSorieS Such AS the writing 
deSk, the joint coupler And the trAnSport 
cArt mAke it A functionAl product which 
cAn SAtiSfy every type of requeSt in Any 
AreA. 
 the AnAtomicAl SeAt And bAck ASSure 
comfort And Are ideAl for long

periodS of uSe. 
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„Jót s jól – ebben áll a nagy titok” (Kazinczy),

melynek megfejtésén 1993 óta munkálkodunk.

A Stulwerk Kft. irodai és közületi terek ülőbútorait gyártja, 

standard és egyedi megoldásokat egyaránt kínálva megrendelőinek.

Elégedettségüket jó design, megbízható minőség,

szüntelen innováció és vevőorientált

gondolkodásmód révén igyekszünk kivívni,

tehetséges tervezők, ügyeskezű mesterek 

és szorgalmas csapatmunka segítségével.

„Do good – and do it well” – is our motto since 1993.

Stulwerk Ltd. is a producer of seating for the

office and community sector, offering standard

and customized seating solutions alike.

Our very strong commitment to quality, 

the assistance of talented designers, experienced

craftsmen and a dedicated team allow us to aim for

maximum customer satisfaction.

STULWERK Kft. • Budaörsi köz 1.
Budakeszi • H-2092
Tel.: + 36 23 454 131
Fax: + 36 23 454 132
stulwerk@stulwerk.hu
GPS coordinates
N 47,50097° • E 18,91972°
www.stulwerk.hu


