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ATRIUM 
in the world 

 Nie ograniczamy się i nie stawiamy sobie barier, dzięki czemu nasze produkty można 
spotkać na całym świecie. Stosujemy rozwiązania, które mają na celu maksymalne ułatwienie za-
równo podczas transportu, jak i podczas montażu. Łatwa dostępność naszych podstawowych 
produktów z kolekcji ATRIUM BASIC sprawia, że bardzo szybko trafiają do naszych Klientów. Mo-
żemy pochwalić się współpracą w krajach takich jak: Stany Zjednoczone, Republika Południo-
wej Afryki, Izrael, Korea Południowa, Malezja, Islandia, Finlandia, Norwegia czy Kuba. Od wielu 
lat współpracujemy z sieciami marketów za granicą (Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Rosja, 
Litwa, Estonia, Serbia), dzięki czemu możemy dotrzeć do szerszej rzeszy klientów. Stale rozwija-
my się i rozbudowujemy grono naszych przedstawicieli za granicą, co zwiększa rozpoznawalność 
marki ATRIUM SYSTEM. W efekcie nasze produkty są znane i cenione przez wielu klientów na ca-
łym świecie. 

 We have no limits and we don’t put ourselves any barriers. That’s why our products 
can be found all over the world. We use solutions, which aim is to facilitate both during 
transport and during assembly as much as possible. Availability of our basic products from 
ATRIUM BASIC collection makes getting to our customers very quick. We are proud to co-
operate in such countries as the United States, the Republic of South Africa, Israel, South 
Korea, Malaysia, Iceland, Finland, Norway and Cuba. We have been cooperating with DIY 
stores abroad in Sweden, Denmark, Finland, Norway, Russia, Lithuania, Estonia and Serbia, 
so we can reach a wider range of customers. We are constantly developing and expanding 
the number of our representatives abroad, what increases a recognition of ATRIUM SYSTEM 
brand. As a result, our products are known and appreciated by many customers around the 
world.

04 ATRIUM
na świecie 

 Wykonujemy projekty na indywidualne zamówienie również za granicą. Dbamy o to, 
by wszystkie zamówienia były szybko realizowane. 
 We can make projects for individual order even abroad. We take care that all the 
orders  are quickly accomplished .

|ATRIUM CLASSICO|

|ATRIUM GLASS| |ATRIUM SYSTEM GLASS INOX|

|ATRIUM LINEO, OSLO| |ATRIUM SYSTEM GLASS, ROUSSY LE BOURG, FRANCE|

|ATRIUM SYSTEM PRESTIGE|

|ATRIUM INOX, LUXEMBURG|



 SCHODY ZEWNĘTRZNE ATRIUM to oferta skierowana zarówno do odbiorców indywidualnych, jak też dla 
firm. Kolekcja obejmuje schody: ATRIUM HEAVY METAL, ATRIUM PROSTO METAL i ATRIUM PERFO. Nowością są scho-
dy zewnętrzne ATRIUM PINIO METAL i ATRIUM STEP. Tym, co wyróżnia schody zewnętrzne ATRIUM jest łatwość 
montażu przy równoczesnej wysokiej wytrzymałości i stabilności. Niezależnie od modelu schodów można zastoso-
wać różne typy balustrad. Dowolność stanowi także rodzaj wykończenia - malowanie proszkowe lub ocynk, który 
zabezpiecza schody przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Stopnie wykonane z blachy ryflowanej lub 
kratownicy w znaczący sposób zwiększają bezpieczeństwo użytkowników. Opcjonalnie można zastosować blachę 
perforowaną lub blachę gładką.

 EXTERNAL STAIRS ATRIUM are dedicated for use by the individual clients as well as the enterprises. 
This collection includes: ATRIUM HEAVY METAL, ATRIUM PROSTO METAL and  ATRIUM PERFO stairs. ATRIUM 
PINIO METAL and ATRIUM STEP stairs are presented here as a novelty. One of the most distinctive features of 
external stairs ATRIUM is their easy installation combined with the high endurance and stability. No matter 
what stairs are chosen, the various types of the balustrades might be used. The finishing of the stairs is up 
to the client: powder coating or hot zinc treatment might find use. Hot zinc layer constitutes a perfect pro-
tection against bad external weather conditions. Steps made of the checker plate significantly increase the 
safety of use. A perforated or smooth plate might also be used as option.
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External 

A T R I U M 
stairs 

c o l l e c t i o n

Schody zewnętrzne ATRIUM | External ATRIUM stairs

ATRIUM  HEAVY METAL
 Klasyczne schody kręcone o in-
dustrialnym charakterze. Przemysłowy 
charakter nadają im stopnie z blachy ry-
flowanej. Możliwość zamontowania tak-
że we wnętrzu budynku. 
 These  are industrial spiral stairs. 
Their character lays in the steps made of 
the checker plate. They can be used both 
inside and outside the building.

ATRIUM PROSTO METAL
 Metalowa wersja schodów 
ATRIUM PROSTO. Stopnie z blachy 
gładkiej, perforowanej lub ryflowa-
nej. Konstrukcja bardzo prosta i szyb-
ka w montażu.
 This is a special version of stairs 
ATRIUM PROSTO fully made of steel. The 
steps can be made of smooth, perforated 
or anti-skiding checker plate. They are 
very easy to install. 

NEW ATRIUM PINIO METAL
 Nowoczesne schody kręcone nie-
wymagające dużej przestrzeni. Indu-
strialny charakter schodów podkreślają 
zastosowane w balustradzie stalowe lin-
ki. 
They are modern stairs good for a limitated 
space. Their  industrial character is highli-
ghted by the steel lines used in the balu-
strade. 

ATRIUM PERFO
 Lekka i ażurowa konstrukcja z 
efektownymi stopniami z blachy per-
forowanej. Nowoczesne i niepowta-
rzalne wykończenie.
 This is light and openwork con-
struction with the glamorous steps of 
the perforated plate. Its finishing is mo-
dern and attractive. 

06

|ATRIUM PERFO|

|ATRIUM PINIO METAL|

|ATRIUM
PERFO|

|ATRIUM LINERO|

|ATRIUM STEP
3 ELEMENTS|



Zrób to sam KROK po kroku - schody proste w montażu | Do it Yourself STEP by step - stairs easy to build

MONTAŻ  SCHODÓW JESZCZE NIGDY NIE BYŁ TAK PROSTY! | ASSEMBLY OF STAIRS HAS NEVER BEEN SO EASY!

 ELEMENTY DO SCHODÓW ATRIUM STEP zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby łatwo i szybko zbudo-
wać schody. Produkt nie wymaga stosowania skomplikowanych narzędzi, a elementy złączne zostały ograniczone 
do minimum. Schody buduje się jak klocki. Dzięki temu montaż jest prosty i przyjemny. Jednocześnie mimo lekkiej 
konstrukcji schody są masywne i bardzo stabilne.  Innowacyjna forma ATRIUM STEP umożliwia dopasowanie scho-
dów do wymagań stawianych przez miejsce montażu. Zależnie od wysokości kupujesz dokładnie tyle elementów, 
ile potrzebujesz. Elementy do kupienia oddzielnie w kompaktowych opakowaniach ułatwiających transport. 

 ELEMENTS FOR ATRIUM STEP STAIRS were designed to put the stairs up quickly and easy. This product 
doesn’t require the use of complicated tools and all the joints were reduced to absolute minimum. You build 
your stairs as toy blocks. That’s why assembling is easy and enjoyable. Despite the lightweight, the stairs are 
rigid and very stable. Innovative concept of ATRIUM STEP makes possible to adjust the stairs to the demands 
given by the assembly site.  Depending on the height, one buys the number of elements he requires. All the 
elements are sold in separate packagings making the transportation easier.
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ATRIUM STEP

Stopień +2 wangi
Step + 2 side 
elements

Mocowanie
Fixing

Słupek 
balustrady
Balustrade post

Zastrzał
Supporting 
element

|ATRIUM STEP
3 ELEMENTS|

|ATRIUM STEP
14 ELEMENTS|
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 Uniwersalność ATRIUM STEP daje także możliwość zamontowania schodów wewnątrz budynków miesz-
kalnych. Idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz, którym nadają niepowtarzalnego charakteru loftu. Istnieje moż-
liwość zamówienia schodów w wybranym przez siebie kolorze ze stopniami z różnych gatunków drewna.

 The universality of ATRIUM STEP also gives you the ability to install the stairs inside the residential 
buildings. They fit perfectly the modern interiors, which gives an unique character of loft.  You can order the 
stairs in the selected colour, with steps made of various types of wood.

simple forms create 
modern in ter ior

|ATRIUM STEP +|

Check out our  

ATRIUM STAIRS 
CONFIGURATOR!

atriumsystem.eu/konfigurator
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LOFT INTERIOR DESIGN
 Najnowsza kolekcja ATRIUM LOFT to schody dopa-
sowane do nowoczesnych wnętrz. Kolekcja dotyczy zarów-
no schodów kręconych, jak i prostych. Obejmuje modele: 
ATRIUM HEAVY METAL, ATRIUM SYSTEM, ATRIUM SOLO 
LOFT, ATRIUM STEP i ATRIUM PROSTO LOFT.  Stalowa kon-
strukcja idealnie wpasowuje się w industrialny klimat loftu. 
Każdy model posiada możliwość zastosowania drewnianych 
lub stalowych stopni. 

 The most recent ATRIUM stairs collection called 
ATRIUM LOFT consists of stairs fitting the contemporary 
interiors. The collection incorporates both straight and 
spiral staircases. Various models include ATRIUM HEAVY 
METAL, ATRIUM SYSTEM, ATRIUM SOLO LOFT, ATRIUM 
STEP and ATRIUM PROSTO LOFT. Steel structure harmo-
nizes well with the industrial atmosphere of a loft apart-
ment. Each model can be used with timber or steel steps. 

ATRIUM PROSTO LOFT

 Kolekcja ATRIUM PROSTO LOFT powstała na bazie 
klasycznych schodów ATRIUM PROSTO. Projektanci ATRIUM 
stworzyli cztery nowe opcje baustrady, które nadają scho-
dom charakter loftu. Dzięki temu schody idealnie pasują do 
nowoczesnych wnętrz. Kolorystyka stalowej konstrukcji zo-
stała specjalnie wyselekcjonowana oddając klimat loftu.  

 ATRIUM PROSTO LOFT collection is based on clas-
sic ATRIUM PROSTO stairs. ATRIUM’S designers made 
four new types of the balustrades that give to the sta-
irs the loft character. This is why they perfectly match 
the modern interiors. The colours of the steel structures 
were selected especially for this collection to emphasize 
the atmosphere of the loft.

ATRIUM STAIRS LOFT COLLECTION

|ATRIUM SYSTEM LOFT|

 |ATRIUM PROSTO LOFT|



 Industrialne wnętrza loftu, kojarzone głównie z surową przestrzenią, dają ogromne moż-
liwości aranżacji. Podczas urządzania takich wnętrz nie należy stawiać wyłącznie na proste i ma-
sywne elementy. We wnętrzach tego typu świetnie sprawdzą się również lekkie ażurowe formy. 
Przykładem tego typu aranżacji jest loftowa sypialnia ze schodami ATRIUM SOLO LOFT z elegancką 
linią balustrady.

 Industrial loft interiors, associated mainly with raw space, offer the great opportu-
nities for arrangement. While arranging such an interior one should not choose simple and 
massive elements only. A lightweight and openwork forms look especially good in the inte-
rior of this type. A loft bedroom with ATRIUM SOLO LOFT stairs with the elegant line of railing 
is an example of this type of arrangment.

14 15

ATRIUM 
S O L O 
L O F T



16 COMMERCIAL INTERIORS by ATRIUM

 Schody ATRIUM znajdują zastosowanie nie tylko w domach mieszkalnych. Świetnie sprawdzają się także w budynkach użyteczności publicznej, jak również w budynkach biurowych i halach produkcyjnych. Realizacje ATRIUM można zobaczyć między 
innymi w sklepach, warsztatach, fabrykach, salonach samochodowych, hotelach, restauracjach, a także w bibliotekach i na basenach. Produkty o takim przeznaczeniu są wykonywane wyłącznie w oparciu o indywidualne projekty, na specjalne zamówienie.

 Stairs ATRIUM are used not only in the residential buildings. They fit perfect also the public utility buildings, offices and the production halls. ATRIUM realizations and projects might be seen among others in stores, workshops, factories, car showrooms, 
hotels, restaurants as well as in the libraries or at the swimming pools. Products for this purposes are created only on individual project basis.
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W n ę t r z a  k o m e rc y j n e  AT R I U M

|ATRIUM NOVO|

|ATRIUM STEP|

|ATRIUM HEAVY METAL GRAND| |ATRIUM HEAVY METAL|



Rozmowa z Grzegorzem Magner 
- Architektem ATRIUM
o trendach w architekturze wnętrz i pracy architekta

- JAKIE TRENDY OBECNIE OBOWIĄZUJĄ W ARCHITEKTURZE WNĘTRZ?
 Minimalizm formalny, funkcjonalizm oraz prostota, stanowią nadal fundament współczesnego projektowania 
architektonicznego, chociaż w ostatnich latach obserwować można coraz śmielsze poczynania niektórych biur projek-
towych w zakresie kreowania formy obiektu – zwłaszcza przy realizacji prestiżowych założeń. Dominująca tendencja w 
projektowaniu, oparta jest na założeniach surowych, minimalistycznych i opartych na prostokreślnym planie. Kolory-
styczne dopełnienie tego typu układów, stanowią barwy neutralne i stonowane pastele, tworzące zestawienia na za-
sadzie kontrastu lub odcieni pochodnych. Oczywiście każda z tego typu kompozycji, ze względu na swoją „sterylność” 
wymaga pewnego formalnego / barwnego przełamania w postaci kolorystycznego akcentu, zastosowania organicznej 
formy, wprowadzenia bogato zdobionego detalu z minionej epoki lub elementu nawiązującego do lokalnego folkloru. 
Działanie takie ma na celu wprowadzenie do wnętrza pewnej dozy ciepła i kameralności, co jest istotne zwłaszcza przy 
projektowaniu wnętrz mieszkalnych.

- CO OGRANICZA ARCHITEKTA? 
 Jedyne ograniczenia to wymiary, przepisy i fizyka.

- A CO INSPIRUJE? 
 Inspiracją na pewno jest świat przyrody, który jest doskonały sam w sobie.

- NA CO POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ KLIENT PRZYCHODZĄCY DO ARCHITEKTA?
 Powinien zaopatrzyć się w komplet informacji – wytycznych, które powinien poszukiwany przez niego produkt 
spełniać – rzuty pomieszczenia, przekroje warstw stropowych, wymiary otworu, przeznaczenie produktu (użytkowanie 
ciągłe – okazyjne), preferencje kolorystyczne etc.

- CZYM RÓŻNI SIĘ OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO?
 Podczas obsługi klienta indywidualnego jesteśmy zmuszeni bezwzględnie do zapoznania się z przepisami bu-
dowlanymi obowiązującymi w kraju, do którego schody mamy zaprojektować. Ogromnym ułatwieniem dla nas jest 
przesłanie przez klienta zbioru najważniejszych wymogów prawnych, dotyczących konstrukcji schodowych i balustrad, 
obowiązujących w jego kraju. 

- JAK UŁATWIĆ DOBÓR SCHODÓW? 
 Na pewno pomocne w doborze schodów są wszelkie aplikacje konfiguracyjne oraz proste dedykowane aplikacje 
3D, umożliwiające ustawienie wirtualnych schodów w wirtualnym wnętrzu. W ATRIUM również posiadamy swój własny 
konfigurator schodów, który wstępnie przybliża nam oczekiwania klienta. Nic jednak nie zastąpi fachowej porady  udzie-
lonej indywidualnie klientowi. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy do bezpośrediego kontaktu z nami. Z 
przyjemnością pomożemy dobrać schody, a także opowiemy o trendach w architekturze wnętrz.

18 19Interview with Grzegorz Magner - ATRIUM Architect 
about trends in interior design and architect’s job

- WHAT TRENDS ARE CURRENTLY EXISTING IN INTERIOR ARCHITECTURE?
 Formal minimalism, functionalism and simplicity are still the foundation of the modern architectural de-
sign, although in the recent years the bold actions of design offices can be increasingly observed  in the area of 
creating forms of accommodation - especially during the implementation of the prestigious assumptions.The 
dominant trend in design is based on raw assumptions, minimalism and on a simple plan. The completion of such 
trends are the neutral colours and subdued pastels, forming a statement on the principle of contrast or shade 
stains colours. Of course, each of these types of compositions, due to its „sterility” requires some formal / colour 
break in the form of a colour accent, use of the organic forms, the introduction of some reachly ornate detail of 
the past epochs or an item referring to the local folklore. This action aims at introduce to the interior a certain 
amount of warmth and intimacy, which is especially important in the design of the residential interiors.

- WHAT THINGS LIMIT AN ARCHITECT?
 The only limitations are the dimensions, rules and physics

- WHAT INSPIRES?
 The inspiration is certainly the natural world, which is perfect in itself.

- WHAT ONE SHOULD PAY ATTENTION TO WHEN COMING TO THE ARCHITECT?
 One should have a full information, let’s say a kind of guidelines on the product one’s looking for, for 
example dimentions of the opening, cross section of the ceiling, ground plans, use of the product, colour prefe-
rences etc.

- WHAT IS THE DIFFERENCE IN SERVICE OF A FOREIGN CUSTOMER?
 When we are handling the individual customers, it’s mandatory for us to read the building regulations in  
the country where  we are to design the stairs. A huge help for us is when the customer sends a set of the most 
important legal requirements regarding stairs and railings construction, in force in his country.

- HOW TO FACILITATE THE STAIRS SELECTION?
 All applications and simple configurator, dedicated 3D applications certainly help in the stairs selection, 
allowing you to set the virtual stairs in the virtual interior. ATRIUM also has it’s own stairs configurator, what 
brings us closer to the customer expectations. Nothing, however substitutes for a professional advice given to 
the individual customer. We are pleased to help you with  choosing the stairs and  telling you about trends in the 
interior design.

Grzegorz Magner
                                                                                                                                                                          Architect of ATRIUM TEAM

drawing by T.Piechowicz
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NEW ATRIUM GOLD
 STAIRS COLLECTION

 ATRIUM stworzyło nową limitowaną edycję schodów - ATRIUM GOLD. Najbardziej eleganckie kręcone schody 
spełnią oczekiwania klientów, którzy potrzebują w życiu odrobiny przepychu. Najmodniejsze odcienie złota, wybrane 
przez specjalistów ATRIUM, w połączeniu z klasyczną czernią to prawdziwy hit ostatnich miesięcy. Schody ATRIUM GOLD 
to nowoczesna odsłona w ponadczasowej formie. 

 ATRIUM has created a new limited stairs edition- ATRIUM GOLD.  The most elegant spiral stairs will satisfy 
customers who need a little splendor in their life. The most  fashionable shades of gold, selected by the specia-
lists in ATRIUM in combination with the classic black are a real hit of the recent months. Stairs ATRIUM GOLD is a 
modern edition  in a timeless form.

20 an exclusive stairs
ATRIUM

 prestige 
 Najbardziej wymagającym klientom proponujemy prestiżowe rozwiązania. Posiadamy własne biu-
ro projektowe i zespół architektów, którzy urzeczywistnią najbardziej odważne i nietuzinkowe pomysły. 

 For the most demanding customers, we offer the most prestigious solutions. We have our own 
design office with staff of architects who will realize the most daring and unusual ideas.

|ATRIUM SYSTEM 2000| |ATRIUM SYSTEM GLASS INOX| |ATRIUM ZAGO|
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BASIC and proved stairs 
 ATRIUM BASIC to kolekcja obejmująca wszystkie podstawowe modele schodów modułowych, kręconych i 
prostych. To sprawdzone od lat konstrukcje cieszące się największą popularnością i uznaniem naszych klientów. W 
skład kolekcji BASIC wchodzą także schody strychowe, balustrady i daszki. Do wyboru szeroka gama kolorystyczna 
drewna i stali. Kompaktowe opakowania znacząco ułatwiają transport. Wszystkie produkty linii ATRIUM BASIC prze-
znaczone są do samodzielnego montażu. 

 ATRIUM BASIC is a collection which includes all the basic models of modular, spiral and straight sta-
irs. The collection BASIC includes also the loft ladders, balustrades and canopies. These are the structure 
proven over many years, which are the most popular and appreciated by our customers. You can choose 
from a wide range of colours of wood and steel. The compact packaging greatly facilitate the transportation 
process. All the products of BASIC ATRIUM line are designed for self-assembly.

eco industrial 
design furniture
www.a0.com.pl | info@a0.com.pl

|ATRIUM PROSTO|

|ATRIUM MINI| |ATRIUM NOVO|
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W I Ę C E J  I N F O R M AC J I  N A  S T R O N I E  I N T E R N E TOW E J  AT R I U M S YS T E M . E U 

LUB W SIEDZIBIE FIRMY ATRIUM W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W POLSCE

MORE INFORMATION CAN BE FOUND ON THE WEBSITE ATRIUMSYSTEM.EU

OR IN THE HEAD OFFICE OF ATRIUM ENTERPRISE IN SIEMIANOWICE SLASKIE, POLAND

T :  + 4 8  ( 3 2 )  6 0 9  0 0  0 0   |   E - M A I L :  AT R I U M @ AT R I U M S Y S T E M . E U

S C H O D Y    S T A I R S    S C A L E    T R E P P E N    Л Е С Т Н И Ц Ы    E S C A L I E R

@atrium_schody_stairs_scale


