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Efektowne schody będą
głównym elementem
dekoracyjnym, nadającym
wnętrzu klimat i niepowtarzalny
charakter. Mają być
jednak przede wszystkim
wygodne i bezpieczne.
tekst: Magdalena Ćwikła, zdjęcia: serwisy prasowe firm

1 Schody wykonane z jasnego jesionu w połączeniu z ciemną balustradą ze szkła antisol
harmonijnie wpisują się w otoczenie. Gra świateł odbijających się w ciemnej tafli szkła sprawia,
że klimat wnętrza zmienia się z każdą porą dnia. Cena od 23 000 PLN. MAZER  2 Stopnie
schodów Zuzanna wykonano z naturalnego drewna klonowego z ozdobnymi przekładkami
ze stali nierdzewnej. Balustrada wykonana z profili nierdzewnych z wypełnieniem z siatki utrzymanej
na linkach. Cena wraz z montażem ok. 40 000 PLN. GROT  3 Schody dywanowe Otto z mozaiki
bukowej w kolorze wenge 23 000 PLN. Możliwość wyboru każdego rodzaju drewna dostępnego
na rynku. Cena 14 000 PLN. RINTAL  4 Schody MS-91 o konstrukcji policzkowej z podstopnicami,
wykonane z orzecha amerykańskiego. Balustrada kuta, kowalstwo artystyczne. Realizacja
wykonana na indywidualne zamówienie. MARCHEWKA

Zakup i budowa schodów to jedno z najważniejszych przedsięwzięć
podczas budowy domu, dlatego inwestycja musi być dobrze przemyślana. Tu liczy się każdy szczegół.

Miejsce
O miejscu schodów na planie domu decyduje układ pomieszczeń
na obu poziomach, doświadczenie architekta, a także upodobania
właścicieli. Połączenie między kondygnacjami powinno być wygodne i zaplanowane w najbardziej korzystnym miejscu zarówno pod
względem wizualnym, jak i dogodnym pod względem komunikacji.
Decydując się na określony rodzaj schodów należy pamiętać, że
schody to także bardzo istotny element dekoracyjny. Dlatego niezwykle ważny jest sposób ich wkomponowania w przestrzeń domu.
Udane i efektowne rozwiązanie świadczy o umiejętnościach architekta. Jest to bowiem jedno z trudniejszych zadań projektowych.

Wygoda
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Schody muszą być wygodne. Zadecyduje o tym ich szerokość
(min. 80 cm, ale wygodniejsze będą w wymiarze 90-110 cm, gdyż
taki umożliwi swobodne poruszanie się i transport mebli), kąt
nachylenia biegu schodów (to 30°), szerokość (25-35 cm) i wysokość stopni (15-18 cm), balustrada i poręcze. Muszą być także
bezpieczne. Dlatego przy wznoszeniu ich konstrukcji muszą być
spełnione wszystkie wymogi.
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Efekt
Zaprojektowane na planie koła, prostokąta czy elipsy, mogą cieszyć oko
niebanalnym kształtem, zadziwiać użytym materiałem, dominować
lub znikać w przestrzeni wnętrza, łączyć stylistycznie lub podkreślać
różnice. Schody mogą cieszyć oko nawet wtedy, gdy nie dysponujemy
zbyt dużą przestrzenią. Zamiast zwykłych schodów jednobiegowych
możemy wybrać wspornikowe, które charakteryzują się jednostronnym umocowaniem każdego stopnia oddzielnie do ściany. Taka forma
daje duże możliwości aranżacyjne i chętnie jest wykorzystywana we
współczesnej architekturze.
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5 Schody wspornikowe o konstrukcji stalowej z nasuwanymi drewnianymi stopniami.
Cena wraz z montażem ok. 30 000 PLN. GROT  6 Schody dywanowe Otto wykonane
z mozaiki bukowej Natura. Istnieje możliwość wyboru każdego rodzaju drewna dostępnego
na rynku. Cena 14 000 PLN. RINTAL  7 Schody zabiegowe Loft o konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo. Cena 12 000 PLN. RINTAL
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KOWALSTWO ARTYSTYCZNE
tel. +48 (61) 813 94 44 kom. +48 601 713 384
kuznia@pro-line.pl www.pro-line.pl
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SCHODY PODŁOGI WNĘTRZA
tel. +48 (71) 397 01 94 kom. 513 184 515
schody@marchewka.pl www.marchewka.pl

