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Schody drewniane 

wybieramy cz sto nie tylko 

jako sposób na komunika-

cj  mi dzy kondygnacjami, 

ale jako atrakcyjny element 

aran acji wn trza, zw asz-

cza, je li umie cimy je w sa-

lonie lub w otwartym holu.
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Drewniane
stopnie

Jakie drewno?
Tradycyjnie schody drewniane wytwarza o

si  z tarcicy sosnowej, wierkowej lub d bo-

wej. Obecnie surowcem do ich budowy jest 

twarde drewno – d bina, jesion, brzoza, wi-

nia, czere nia i wiele gatunków egzotycz-

nych – cho  schody z nich s  zwykle kilka-

dziesi t procent dro sze.

Elementy drewniane przeznaczone na scho-

dy powinny by  wyselekcjonowane przez fa-

chowca, dobrze wysuszone i zabezpieczo-

ne przed korozj  biologiczn . Powinny by

te  zaimpregnowane preparatem zwi ksza-

j cym odporno  ogniow , aby mog y by

bezpieczn  drog  ewakuacji w pierwszej 

fazie po aru.

Schody drewniane s  naturalnym wyborem w budynkach drewnianych, ale stosuje si

je tak e w murowanych, zw aszcza gdy inwestorzy chc  z nich uczyni  ozdob  domu. 

Najpopularniejsze s  schody o tradycyjnym wygl dzie, ale coraz cz ciej spotyka si  roz-

wi zania nowoczesne, a nawet awangardowe. 

Umiejscowienie schodów
To, czy schody b d  wygodne, zale y od tego, gdzie zostan  usytuowane i ile miejsca na 

nie przeznaczymy. W nowoczesnych projektach coraz rzadziej spotyka si  klatk  scho-

dow : zazwyczaj architekci umieszczaj  schody w holu lub w salo-

nie, a wtedy wa ny jest ich kszta t i wyko czenie. Jako sta y element 

wn trza mog  w sposób decyduj cy zawa y  na stylu i wygl dzie 

ca ego pomieszczenia. Nic wi c dziwnego, e drewno – materia  ró -

norodny, naturalny i efektowny i jednocze nie trwa y – jest tak cz -

sto wybierane do wykonania schodów. 

Umiejscowienie schodów ma wp yw na d ugo  korytarzy 

i holu na ka dym pi trze domu. Warto umieszcza  schody w cen-

tralnym miejscu domu, by by o z nich blisko do pomieszcze .

Dzi ki temu komunikacja w domu nie b dzie wymaga a d ugich 

Schody jednobiegowe doskonale si  sprawdzaj  jako wej cie na antresol

fo
t.
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biegbieg – nachylona cz

schodów prowadz ca w 

jednym kierunku i sk adaj ca 

si  z jednakowych stopni

duszadusza – przestrze  mi dzy 

rozsuni tymi biegami 

schodów dwubiegowych lub 

otoczona biegami schodów 

trzybiegowych (ew. po rodku 

biegu wachlarzowego); 

schody na rysunku nie maj

duszy, ale gdyby mia y, to by 

si  znajdowa a w a nie tutaj

spocznikspocznik – pozioma p yta 

ko cz ca bieg na pó pi trze

balustradabalustrada

tralkatralka – wype nienie 

balustrady

belka policzkowabelka policzkowa – belka, na 

której opieraj  si  stopnie; 

boczn  powierzchni

biegu nazywa si  czasem 

policzkiem

stopnica (podnó ek)stopnica (podnó ek) – 

pozioma cz  stopnia, na 

której stawia si  stop

podstopnica (przednó ek)podstopnica (przednó ek) 

– pionowa cz  stopnia; 

schody a urowe ich nie maj

noseknosek – cz  stopnia 

wysuni ta nad podstopnic  i 

zwi kszaj ca jej powierzchni

korytarzy, lecz b dzie ograniczona do nie-

zb dnego minimum.

Szczególnie starannie trzeba dobra  rodzaj 

i umiejscowienie schodów w ma ym domu, 

aby nie zajmowa y one zbyt wiele przestrzeni.

W wi kszym domu mo na pozwoli  sobie 

na bardziej swobodne urz dzanie przestrzeni 

i przeznaczy  wi cej miejsca na komunikacj ,

poniewa  jest w nim wi cej pomieszcze .

Zarówno w du ym, jak i ma ym domu scho-

dy mog  by  wa nym elementem wystroju – je-

li zostan  umieszczone w holu wej ciowym 

lub ich cz  albo ca o  znajdzie si  w salonie.

Warto dobrze przemy le , czy bardziej od-

powiada  nam b d  schody w oddzielnej 

klatce schodowej, czy te cz ce przestrze

wypoczynkow  z przestrzeni  komunika-

cyjn . Oto zalety i wady schodów w obydwu 

wariantach:

w klatce schodowej:

komunikacja mi dzy kondygnacjami nie 

przeszkadza u ytkownikom pomieszcze

mieszkalnych,

klatka schodowa chroni pomieszczenia od 

wzajemnego przenikania ha asów,

salon jest wydzielon  przestrzeni  prywat-

n , co jest wa ne, gdy np. w domu mieszka kil-

kuosobowa rodzina z nastoletnimi dzie mi 

zajmuj cymi pokoje na pi trze (korzystaj c

z klatki schodowej nie kr puj  rodziców odpo-

czywaj cych w salonie) lub wielopokoleniowa 

rodzina – z dziadkami,

klatka schodowa ujmuje domowi prze-

strzenno ci i mo e wygl da  jak w hotelu lub 

w bloku wielomieszkaniowym.

w salonie:

w domu atwo rozchodz  si  ha asy z par-

teru do pokojów na górze i odwrotnie, a tak e

zapachy, które atwo p yn  w gór  z kuchni na 

parterze, 

schody dodaj  salonowi przestrzenno ci

i mog  by  efektownym elementem jego wy-

stroju,

miejsce, które trzeba by przeznaczy  na 

klatk  schodow , mo na wykorzysta  inaczej, 

salon nie jest miejscem wydzielonym, 

a wi c poruszaj cy si  po schodach mog  za-

k óca  odpoczynek osobom przebywaj cym 

w salonie. 

 Je li wahamy si  umie ci  schody w salonie 

tylko ze wzgl du na ha as, mo na mu zaradzi

na kilka sposobów:

wybra  ci kie materia y na ciany po-

mieszcze , np. ceg  ceramiczn  pe n , ce-

g  silikatow ,

zabudowa  schody fragmentami cian 

i pe nymi balustradami, 

po o y  w domu dywany i powiesi  zas ony.

Elementy schodów
Je li si  planuje wybudowanie schodów, warto zna  nazewnictwo ich elementów: atwiej 

si  wtedy porozumie  z projektantem, sprzedawc  i wykonawc :

 Schody umieszczone mi dzy salonem a holem. Ich efektowny wygl d stanowi uzupe nienie wystroju 

salonu, a jednocze nie pe ni  funkcj  oddzielaj c  salon od holu

fo
t.
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Rodzaje schodów 
Jednobiegowe proste. S atwe 

do wykonania i niedro-

gie, zajmuj  najmniej 

miejsca. Mo na je 

stosowa  tam, gdzie 

kondygnacje s  niewysokie i wystarcz  schody li-

cz ce nie wi cej ni  17 stopni (na wi cej w jednym 

biegu nie pozwalaj  przepisy). Dobrze si  sprawdza-

j  jako schody prowadz ce na antresol .

Dwubiegowe proste. 

To schody najpopular-

niejsze, z biegiem gór-

nym usytuowanym równolegle do dol-

nego. Mi dzy biegami umieszczony 

jest spocznik. S atwe do wyko-

nania, zajmuj  stosunko-

wo niewiele miejsca 

i s  wygodne. Sprawdzaj

si  zarówno w zamkni tej klatce 

schodowej, jak i ca kowicie otwarte 

na pomieszczenie, w którym si  znaj-

duj .

Dwubiegowe amane. Maj  biegi roz-

dzielone spocznikiem, ustawione wzgl -

dem siebie pod k tem prostym. 

S  wygodniejsze od jednobiego-

wych prostych,  bo maj

mniejsz  liczb  stopni 

w biegu. 

Jednobiegowe kr te.

Nazywane inaczej kr -

conymi lub spiralnymi. 

Zajmuj  niewiele miejsca, dlatego na-

daj  si  do ma ych domów, ale mog

by  niewygodne dla dzieci 

i osób starszych. Projektuje 

si  je na rzucie ko a. Mo na 

je kupi  gotowe i samodziel-

nie zmontowa . Dobrze wygl daj

w salonie. 

Jednobiegowe wachlarzowe. Na takie 

schody potrzeba du o miejsca, ale s  bardzo 

efektowne. Stopnie maj  zmienn  szeroko

na ca ej d ugo ci biegu. S  wygodne, gdy 

wewn trzny promie  krzywizny jest 

na tyle du y, e w szy ko-

niec stopnia ma szeroko

co najmniej 16 cm.

Trójbiegowe amane. Sk adaj  si

z trzech biegów roz-

dzielonych spoczni-

kami. Wymagaj  najwi -

cej miejsca, ale dzi ki krótkim biegom s

bardzo wygodne. Gdy s  poprowadzone 

przy cianach, uzyskuje si  w rodku 

pust  przestrze , któr  mo na 

zagospodarowa .

ok. 24 000 z

SCHODY BE DOWICZ

model: Belkowe

rodzaj: schody zabiegowe, oparte na 

centralnej belce

materia : d b barwiony

wymiary: ok 2 × 2,5 m

gwarancja: 1 rok

od 25 000 z

DOMA SKI

rodzaj:  schody zabiegowe

materia : drewno sapeli

wymiary: pomieszczenie o wysoko ci  3 m, 

otwór w stropie 2 × 3 m

gwarancja: 5 lat 

4999 z

DOLLE

model: Copenhagen

rodzaj: schody modu owe

materia : konstrukcja metalowa, balu-

strada ze 

stali nie-

rdzewnej, 

stopnie 

– drewno 

hevea

wymiary: 

wysoko

kondygnacji 

– max. 292 

cm

gwarancja: 

2 lata

40 000 z

GROT

model: WANESSA

rodzaj: schody spiralne 

materia :

stal nie-

rdzew-

na, kamie

BLACK 

GALAXY

wymiary:

rednica 

1800 mm

gwarancja:

2 lata

27 000 z

SCHODY PRUDLIK

rodzaj: schody gi te, a urowe

materia : schody: egzotyczne drewno 

wenge; balu-

strada: stal 

nierdzewna

wymiary: 

schody do 

klatki 

schodowej 

o wymiarach 

g . 280 × szer. 

240 × wys. 

315 cm.

gwarancja: 

5 lat

ok. 15 000 z

RINTAL POLSKA

model: Knock Wood

rodzaj: schody modu owe/zabiegowe

materia : buk

wymiary: wg indywidualnego zamówie-

nia przez klienta

gwarancja: 1 rok
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REKLAMA

Schody gotowe
Schody zamawiane u stolarza wed ug indywi-

dualnego projektu niew tpliwie s  najbardziej 

efektowne, ale te  do  kosztowne. Znacznie 

ta sze s  schody gotowe sprzedawane w ele-

mentach. Zazwyczaj mo na je zamontowa

samodzielnie. Kupuje si  je w komplet-

nych zestawach z do czon  instru-

kcj  monta u. Elementy drewniane mog

by  wyko czone lub przeznaczone do 

polakierowania ju  po zmontowaniu. 

Standardowe schody gotowe maj  od 

270 do 310 cm wysoko ci i do 100 cm 

szeroko ci. 

G ówne elementy konstrukcji zwykle 

wykonane s  z litego, gi tego lub klejonego 

drewna albo ze stali. Schody gotowe sk a-

daj  si  z powtarzalnych elementów (mo-

du ów), montuje si  je szybko i atwo ju

po zako czeniu budowy. W zdecydowanej 

wi kszo ci s  samono ne, a do konstruk-

cji pod ogi i stropu przymocowuje si  je za 

pomoc rub rozporowych; proste schody 

policzkowe czasami przykr ca si  bezpo-

rednio do cian. Na ruby mocuje si  te

stopnie i balustrady. 

Mo na kupi  schody zamawiaj c indywidualny projekt. Gotowe schody mo na wybra  z katalo-

gu. Niektórzy producenci maj  w swojej ofercie tak e modele do samodzielnego monta u.  Wiele 

modeli mo na kupi  w du ych sklepach budowlanych i samodzielnie zmontowa  wed ug instruk-

cji producenta. Zanim kupi si  schody, trzeba zmierzy  szeroko , grubo  i d ugo  otworu 

w stropie; wysoko  od pod ogi parteru do pod ogi na pi trze oraz pomieszczenie, z które-

go schody maj  prowadzi  na gór  (przed wej ciem na schody i przed zej ciem z nich musi 

pozosta  co najmniej 70–80 cm pustej przestrzeni). Je li jest taka mo liwo , to warto wypró-

bowa  schody w salonie producenta: przej  si  po nich kilkakrotnie i sprawdzi , czy s  wygod-

ne, nie trz s  si  i nie dudni . Warto te  zapyta , ile trzeba dop aci  za monta  (zwykle jest to 10–

15% warto ci schodów), a tak e czy ich transport jest bezp atny (wiele firm tak si  reklamuje, ale 

nie zawsze to prawda). Warto te  zapyta  o czas realizacji zamówienia: mo e on wynosi  od kil-

ku tygodni do kilku miesi cy. Warto równie  zapyta  o zasady gwarancji, na jakie elementy jest 

udzielana i na jak d ugo. Niektórzy producenci udzielaj  jej np. na rok, inni na pi  lat. 

Jak kupi  schody?

 Schody kacze. Przeznaczone do bardzo ma ych 

wn trz dla zapewnienia po czenia z poddaszem 

lub piwnic . Ze wzgl du na ograniczenie miejsca 

s  bardzo strome, dlatego maj  stopnie naprze-

miennie powycinane, aby atwiej by o si  po nich 

porusza . Mog  by  proste lub amane 

fo
t.
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Schody gi te zwykle przygotowuje si  w zak adzie produkcyjnym 

(po wcze niejszym wykonaniu dok adnego pomiaru w domu klien-

ta) i w ca o ci dostarcza na miejsce. 

Aby schody by y wygodne
To, czy schody w domu s  wygodne, najbardziej odczuwaj  dzieci 

i osoby starsze. 

Stopnie nie mog  by  wy sze ni  19 cm – wyj tkiem s  schody piw-

niczne i strychowe, które jako rzadziej u ytkowane, mog  by  mniej 

wygodne i mie  stopnie wysoko ci 20 cm. Cz sto u ywane schody po-

winny by  wygodne, a za takie uwa a si  je wtedy, gdy maj  stopnie 

o wysoko ci nieprzekraczaj cej 17 cm. 

Wymiary stopni powinny by  dostosowane do d ugo ci kroku prze-

ci tnego cz owieka: suma szeroko ci oraz podwójnej wysoko ci stop-

nia powinna wynosi  od 60 do 65 cm. Zaleca si  przy tym, by sze-

roko  stopni nie by a mniejsza ni  25 cm, ale dla osób o du ych 

stopach wygodniejsze b d  stopnie szeroko ci ok. 30 cm. 

Sposobem na zwi kszenie powierzchni stopni bez zwi kszania po-

wierzchni zajmowanej przez schody jest przed u enie stopnic noskami 

lub pochylenie podstopnic. 

Stopnie schodów zabiegowych i kr tych musz  mie  nie mniej ni

25 cm w odleg o ci 40 cm od wewn trznej kraw dzi.

Wymiary stopni w jednym biegu powinny by  takie same. Wymagana 

przepisami szeroko  biegu schodów oraz spoczników to co najmniej 

80 cm, jednak trzeba pami ta , e to minimum i na takich schodach 

trudno si  min  i nie atwo po nich wnosi  du e przedmioty (np. me-

ble). Wygodniej jest, je li szeroko  biegu schodów wynosi 90–100 cm, 

a nawet 110 cm, je li po schodach maj  si  swobodnie mija  dwie osoby. 

Szeroko  spocznika powinna wynosi  co najmniej 80 cm, ale wska-

zane jest, aby by  co najmniej o 20 cm szerszy. Spocznik jest konieczny, 

gdy wysoko  kondygnacji przekracza 270 cm.

Warto wiedzie , e szeroko  schodów mierzy si  pomi dzy balu-

stradami i na rzeczywist  szeroko  biegu wp ywa wi c ich kszta t

i sposób zamocowania.

Na strych, na który wy-

starczy wej  kilka razy 

w roku, by dokona  drob-

nych napraw lub przepro-

wadzi  sezonow  kon-

serwacj  komina, mog

prowadzi  schody, które s

na co dzie  z o one i otwie-

ra si  je tylko wtedy, gdy s

potrzebne. 

Schody sk adane mog  mie  konstrukcj

drewnian  lub stalow : rozk ada si  je jednym 

ruchem – u ywaj c dr ka do czonego do ze-

stawu. Kiedy si  je sk ada, chowaj  si  w ramie 

wmontowanej w otwór w azu strychowego. 

Najta sze schody sk adane mo na kupi

w sklepach budowlanych ju  za 200–300 z . K t

nachylenia takich schodów wynosi 60–65°.

Schody 
sk adane 

 Sk adane schody 

na strych s  bardzo 

funkcjonalne – nie-

u ywane zamkni te

s  w klapie zamoco-

wanej w stropie

fo
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Schody a urowe, zabiegowe adnie i lekko prezentuj  si  w otwartym holu

 Odpowiednio zaaran owane schody, np. kr te stanowi  bardzo wyra ny ak-

cent wystroju wn trza

fo
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Balustrada mo e mie  bardzo wymy lne kszta ty, ale w domu z ma ymi dzie mi trzeba sprawdzi , czy jest ona 

bezpieczna, czyli czy nie ma za du ych odst pów mi dzy wype nieniem

Balustrady
S  niezb dne jako zabezpieczenie schodów 

od strony otwartej przestrzeni, pomagaj

te  przy wchodzeniu i schodzeniu, powin-

ny wi c stanowi  pewne i wygodne oparcie 

dla d oni. 

Aby skutecznie chroni y przed upadkiem 

ze schodów, powinny mie  co najmniej 

90 m wysoko ci, a dla dzieci wskazana jest 

dodatkowa por cz na wysoko ci 75 cm. 

Ponadto w domu, w którym mieszkaj  dzie-

ci, w adnym miejscu w balustradzie nie 

powinno by  przerw szerszych ni  12 cm, 

aby ma e dziecko nie mog o wsun  g owy 

mi dzy elementy balustrady i upa

z wysoko ci.

Balustrad  tworzy por cz mocowana do 

s upków i wype nienie mi dzy s upkami. 

Kszta ty por czy i wype nienia mog  by

bardzo ró ne – zale nie od fantazji inwesto-

ra, który dobiera je do stylu wn trza. 

Por cze schodów drewnianych wykonu-

je si  zazwyczaj równie  z drewna – zwykle 

takiego samego jak schody. Wype nienie 

balustrad drewnianych stanowi  cz sto 

elementy zwane tralkami lub proste pr ty 

o przekroju kwadratowym albo toczone na 

frezarce w wymy lne kszta ty. Do nowocze-

snych wn trz mo na zamówi  schody drew-

niane z prostymi s upkami z pr tów stalo-

wych. 

  90 cm wysoko ci, 

Aby balustrada skutecznie chroni a

przed upadkiem ze schodów, 

powinna mie  co najmniej 

a dla dzieci wskazana jest dodatkowa por cz 

na wysoko ci

75 cm


