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schody, schodki, schodeczki

stopnie
dobre

W nowych domach coraz rzadziej schody umieszcza siê w klatce

schodowej. Najczêœciej stanowi¹ wa¿ny element aran¿acyjny 

wnêtrza – salonu b¹dŸ holu – a przy tym powinny pozostaæ

wygodne i bezpieczne.
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W wiêkszoœci wypadków zmiana zamontowa-

nych ju¿ schodów jest trudnym i skompliko-

wanym przedsiêwziêciem, dlatego ju¿ na eta-

pie projektowania nale¿y podj¹æ w³aœciw¹ de-

cyzjê. Jest to tym trudniejsze, ¿e schody mo¿-

na potraktowaæ, jak du¿y mebel, powinien

wiêc pasowaæ do pozosta³ego umeblowania,

którego czêsto jeszcze nie mamy.

MA£E
I DU¯E

Przy projektowaniu schodów nale¿y wzi¹æ

pod uwagê ich dwie zasadnicze funkcje – ko-

munikacyjn¹ i dekoracyjn¹. W pierwszej kolej-

noœci, o tym, jak¹ formê przyjm¹ schody, de-

cyduj¹ warunki techniczne – wymiary miejsca

przewidzianego na schody, wielkoœæ otworu

w stropie i jego gruboœæ oraz wysokoœæ kon-

dygnacji (z uwzglêdnieniem wysokoœci warstw

wykoñczeniowych pod³ogi). Schody musz¹

mieœciæ siê w okreœlonych wymiarach – mini-

malna szerokoœæ stopni wynosi 80 cm, wyso-

koœæ – 16,5-17 cm, a g³êbokoœæ – 26-30 cm.

Po okreœleniu warunków technicznych przy-

chodzi pora na wybór formy. Jest kilka mo¿li-

woœci zakupu schodów – mo¿na zamówiæ je

u stolarza lub w wyspecjalizowanej firmie.

fot. Tr¹bczyñski

fot. Vitrosilicon
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1-2 Architekci mog¹ nadaæ schodom ró¿n¹

rangê we wnêtrzu. Reprezentacyjne, mocno

wyeksponowane mog¹ stanowiæ eleganckie

wype³nienie przestronnego holu, subtelne

i lekkie mo¿na ukryæ w wydzielonej klatce

schodowej. Poœrednim rozwi¹zaniem s¹

schody na zdjêciu tytu³owym – zajmuj¹ cen-

tralne miejsce w salonie, ale dziêki delikatnej

formie, nie s¹ dominuj¹cym elementem
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Mo¿na te¿ kupiæ gotowe, na przyk³ad w mar-

kecie budowlanym. W³aœciwy wybór ich wiel-

koœci i stylu jest wa¿ny, poniewa¿ s¹ one sta-

³ym elementem o du¿ych rozmiarach. W efek-

cie narzucaj¹ styl ca³emu wnêtrzu. 

W zale¿noœci od tego, jak chcemy urz¹dziæ

dom, schody mog¹ byæ proste i skromne, nie-

mal ukryte lub graæ g³ówn¹ rolê w pomiesz-

czeniu. W niewielkich pomieszczeniach naj-

czêœciej wstawia siê schody krêcone, w du-

¿ych mog¹ pe³niæ funkcjê bardziej reprezenta-

cyjn¹.

Do dyspozycji mamy bardzo ró¿ne materia³y.

Drewniane schody pasuj¹ do niemal ka¿dego

rodzaju wnêtrza, a o ich charakterze decyduje

forma – projekt, gatunek drewna, kolor, iloœæ

i rodzaj zdobieñ. W nowoczeœnie urz¹dzo-

nych domach stosuje siê mniej tradycyjne

materia³y – szk³o i metal. Takie schody najczê-

œciej charakteryzuj¹ siê lekkoœci¹. Schody ka-

mienne sprawdzaj¹ siê w przestronnych wnê-

trzach. Coraz rzadziej buduje siê schody ¿el-

betowe.

O stylu ca³ych schodów decyduje równie¿ wy-

gl¹d balustrady, która mo¿e byæ z tralkami, ku-

ta lub pe³na. 

PROSTO
LUB NAOKO£O 

Podstawowe konstrukcje schodów to

schody drabiniaste, policzkowe lub krête.

W schodach drabiniastych do dwóch be-

lek policzkowych mocowane s¹ stopnice,

co tworzy a¿urow¹ konstrukcjê. Tego typu

schody wykorzystuje siê czêsto jako pro-

wadz¹ce na strych lub do piwnicy – wy-

stêpuj¹ te¿ w wersji sk³adanej. Najpopu-

larniejsze s¹ schody policzkowe. W wyfre-

zowane deski policzkowe wsuniête s¹

stopnice i podstopnice. Bardzo popularne

s¹ schody krête – zajmuj¹ ma³o miejsca.

Sk³adaj¹ siê ze stalowego, aluminiowego

lub drewnianego s³upa przymocowanego

do stropów na górze i na dole. Wokó³ nie-

go wachlarzowato rozmieszczone s¹

stopnie. Schody takie nie s¹ jednak zbyt

wygodne i nie pozwalaj¹ na wnoszenie po

nich na przyk³ad du¿ych mebli. 

CO POD
STOPÊ

Jeœli nie zosta³a zastosowana betonowa pod-

stawa, g³ówne elementy schodów najczêœciej

wykonane s¹ z drewna lub stali. Drewniane

elementy noœne powinny byæ wykonane

z drewna o I klasie jakoœci, a stopnie – o co
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fot. Fakro

fot. Dolle
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3 Takie spiralne schody z drewna i metalu s¹ znakomitym rozwi¹zaniem, gdy w pomieszczeniu

jest ma³o miejsca

4 Jeœli strych s³u¿y jedynie do przechowywania rzeczy, mo¿na zastosowaæ sk³adane 

schodki chowane w suficie

5 Odlewane stopnie, zdobione ornamentyk¹ roœlinn¹, s¹ replik¹ XIX-wiecznych wzorów

6 Dziêki rozszerzaj¹cym siê ku do³owi stopniom i giêtej balustradzie, schody sprawiaj¹

wra¿enie, jakby wp³ywa³y do salonu

7 Kontrast miêdzy czerwieni¹ stopni a czerni¹ s³upa i balustrady podkreœla krêty kszta³t schodów

7

fot. Maripoli

fot. Tarkett

Œwiat³o
na sschodach

Schody powinny byæ wyj¹tkowo do-

brze oœwietlone, od tego zale¿y nasze

bezpieczeñstwo. Umiejêtnie dobrane

œwiat³o mo¿e dodatkowo podkreœliæ ich

urodê. Nad schodami mo¿na powiesiæ

jeden lub kilka du¿ych ¿yrandoli lub

rozmieœciæ wzd³u¿ nich kinkiety. Cieka-

wym rozwi¹zaniem s¹ lampki umiesz-

czone tu¿ nad stopniami lub w samych

stopniach. W³¹czniki œwiat³a powinny

znajdowaæ siê na górze i na dole scho-

dów. Jeœli schody s¹ a¿urowe, ich

kszta³t podkreœla œwiat³o z dolnej kon-

dygnacji.

fot. Marchewka

fot. Prodlew 6
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najmniej II klasie jakoœci. Drewno musi byæ

suche, bez sêków i innych wad. Schody mo-

g¹ byæ wykonane z drewna litego lub klejone-

go. Najczêœciej stosowane gatunki drewna to

klon, buk, brzoza, d¹b, jesion, wiœnia, orzech

oraz egzotyczne – mahoñ, bodo, badi, iroko,

paduku. Stopnie z drewna egzotycznego s¹

bardzo ciekawe kolorystycznie, ale dro¿sze

od tych z krajowych gatunków. 

Do konstrukcji schodów metalowych stosuje

siê stal nierdzewn¹ (chromowo-niklow¹) lub

wêglow¹. Stopnie stalowe mog¹ byæ z blachy

g³adkiej lub perforowanej (z otworkami) lub

ryflowanej (z faktur¹), aluminiowe albo mo-

siê¿ne. Na metalow¹ konstrukcjê schodów

stosuje siê równie¿ stopnie szklane. 

Na schody betonowe mo¿na po³o¿yæ stopnie

drewniane, kamienne lub z p³ytek. Schody

betonowe bez wykoñczenia z innego mate-

ria³u stosuje siê najczêœciej na zewn¹trz – ja-

ko wejœciowe lub tarasowe. 

CO POD
D£OÑ 

Od strony otwartej przestrzeni montuje siê

balustradê. Jest elementem zapewniaj¹-

cym bezpieczeñstwo, ale równie¿ dekora-

cyjnym. Aby w³aœciwie spe³nia³a swoje

funkcje powinna mieæ co najmniej 90 cm

wysokoœci i stanowiæ pewne i wygodne

podparcie dla d³oni. Balustrada najczêœciej

sk³ada siê z porêczy i wype³nienia. Balu-

strady drewnianych schodów wykonuje siê

najczêœciej z takiego samego drewna jak

schody, ale nie jest to ¿elazna zasada. Wy-

pe³nienie stanowi¹ najczêœciej tralki. W no-

woczesnych wnêtrzach wype³nienie robi

siê z metalowych prêtów lub linek, szklane,

metalowe lub z p³yt gipsowo-kartonowych.

W niektórych wypadkach porêcze montuje

siê po obydwu stronach schodów.  

fot. Pazura

fot. Pro-Line
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8 Specjalne nak³adki antypoœlizgowe na

stopniach sprawi¹, ¿e chodzenie po

schodach bêdzie bezpieczne

9 Boczne oœwietlenie schodów przez swo-

je nowoczesne wzornictwo dobrze kom-

ponuje siê z niemal ascetyczn¹ balustrad¹

10 Z drewnianymi klasycznymi schodami

³adnie komponuje siê kuta balustrada

o secesyjnym charakterze

11 Ta balustrada ³¹czy w sobie solidnoœæ

z delikatnoœci¹
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