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Piękne, reprezentacyjne schody
to nierzadko podstawa aranżacji wnętrz
wymarzonego domu. Szczególnie
paniom zdarza się nieśmiało marzyć,
że niczym bohaterki ukochanych scen
ﬁlmowych schodzą wolnym krokiem
po wyśnionych schodach, delikatnie
szeleszcząc zjawiskowymi sukniami.
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zatem na wysokości zadania! Wybierz schody, które wzbudzą Twoją dumę, a w gościach już od progu
wywołają zachwyt. Choć wydaje się, że schody
mają nam po prostu pomóc dostać się na piętro, one wypełniają nie tylko to jedno zadanie.
Rozłożyste i pięknie wykonane dodają przestrzeniom dramatyzmu i podkreślają ich wyjątkowy charakter. Stanowią funkcjonalny element
wystroju wnętrz, gdyż zapraszają, goszczą swoich użytkowników w domu, wytyczają szlaki komunikacyjne do dalszych reprezentacyjnych lub
prywatnych stref. Nieprawidłowo skonstruowane mogą skutecznie utrudniać życie. Uniemożliwiają wygodne i bezpieczne przemieszczanie
się. Aby jak najlepiej się dostosować do zmieniających się w czasie wymagań użytkowników,
przeszły mnóstwo przeobrażeń.
Średniowiecze przywodzi na myśl wąskie kamienne schody kręte, budowane wokół centralnego słupa, najczęściej w zamkach i obiektach
sakralnych. W renesansie dotychczas skromne schody stały się dekoracyjne, wspanialsze
i dużo bardziej skomplikowane. Zyskały nawet
duszę! Tak nazywano otwartą przestrzeń, wokół której zataczały swoje biegi. W XVIII wieku,
gdy zaczęto rozglądać się za nowymi materiała-

Jesionowe
Jasna konstrukcja z jesionu wzbogacona
eleganckimi, kutymi balustradami,
patynowanymi na wygląd starego złota. Efekt
wizualnej lekkości wzmacniają wygodne,
szerokie biegi pozbawione podstopni. Cena:
ustalana indywidualnie
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Klasyczne
PS36
Klasyczne schody
ﬁrmy Panas nawiązują
do wytwornych
wykończeń stosowanych
w minionej epoce. Dbałość
o szczegóły połączona
z najwyższą jakością
wykonania pozwalają
na prezentację dzieła
na miarę najważniejszego
mebla w domu. Drewno:
orzech amerykański. Cena:
ustalana indywidualnie
od 30.000 zł

Policzkowo ażurowe
Nowoczesne schody z oryginalną
balustradą ze szkła giętego stały się
głównym elementem aranżacyjnym salonu.
Fantazyjna konstrukcja policzkowo-ażurowa
z drewnianą poręczą powstała
ze szlachetnego orzecha amerykańskiego
o wyraźnym rysunku. Cena: od 55 tys. zł
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mi, popularność zdobyło lane żelazo. Stworzyło możliwość uzyskiwania delikatnych, kutych
wzorów do pieczołowicie dekorowanych tralek.
Czasy klasycyzmu wprowadziły jednak modę
na prostotę. Dominowały schody zbudowane
z długiego, prostego biegu z balustradą wykończoną wdzięcznym łukiem. Architektura klasycystyczna nawiązywała do estetyki antycznej,
dlatego też formy schodów stopniowo upraszczano. Z nadejściem modernizmu krajobraz
miast zdominowało budownictwo wysokie. Pojawiły się zatem nowe potrzeby, dotyczące przemieszczania się między licznymi kondygnacjami. Pod koniec XIX wieku skonstruowano windę
elektryczną, pojawiły się też pierwsze schody
ruchome. Architekci i konstruktorzy nigdy jednak nie zapomnieli o schodach tradycyjnych.
Ciągle pracują nad nowymi projektami, korzystając z nowoczesnych materiałów i technologii. Ich bogactwo sprawia, że współczesne konstrukcje doskonale odnajdują się we wnętrzach
zaprojektowanych w każdym stylu. Ich formy
nie tylko cieszą pięknym wyglądem. Czasami
nawet szokują nowatorskim podejściem współczesnych mistrzów do znanego przecież od wieków elementu architektury. 
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