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Stopień po stopniu

W nowoczesnych projektach nie spotyka siê ju¿ klatki schodowej. Zazwyczaj architekci

umieszczaj¹ schody w holu lub w salonie. Dlatego tak wa¿ny jest ich kszta³t 

i wykoñczenie, bo jako sta³y element doœæ sporych rozmiarów mog¹ w sposób decyduj¹-

cy zawa¿yæ na estetyce ca³ego wnêtrza. Miêdzy innymi dlatego coraz czêœciej rezygnuje-

my z tradycyjnych schodów ¿elbetowych na rzecz lekkich, efektownych schodów

gotowych, wykonywanych najczêœciej z drewna. W takie schody mo¿na siê zaopatrzyæ

w trojaki sposób: zamawiaj¹c u stolarza lub w wyspecjalizowanej firmie albo kupuj¹c

gotowe w sklepie. To pierwsze dwa rozwi¹zanie s¹ najwygodniejsze. Polegaj¹ na wybra-

niu fachowca lub firmy, która wykona projekt dostosowany do konkretnych warunków. 

Schody ¿elbetowe kontra drewniane 

Wa¿ne s¹ wymiary miejsca przewidzianego na

schody, wielkoœæ otworu w stropie i jego gruboœæ

oraz wysokoœæ kondygnacji (z uwzglêdnieniem

wysokoœci warstw wykoñczeniowych pod³ogi). 

Doradca techniczny na miejscu wykonuje

dok³adne pomiary i do nich dostosowuje pro-

jekt. Inwestor wybiera rodzaj schodów, materia³

na konstrukcjê, stopnie i balustrady i akceptuje

jeden z kilku zaproponowanych projektów.

Wp³aca zaliczkê i czeka na monta¿. 

Co trzeba wiedzieæ zamawiaj¹c schody?

Oprócz sschodów bbetonowych wwykañczanych nnp. mmarmurem ((a) ii ddrewnianych wwykonywanych nna zzamówienie

mo¿na kkupiæ llekkie sschody mmodu³owe, pprzeznaczone ddo ssamodzielnego mmonta¿u ((b)

Poniewa¿ sschody rrobione nna zzamówienie mmog¹ bbyæ ggotowe

dopiero zza 33-44 mmiesi¹ce, wwarto ppomyœleæ oo nnich oodpowiednio

wczeœniej

Tradycyjne schody betonowe wykonuje siê

tu¿ po zalaniu stropu. Mo¿na oczywiœcie

prze³o¿yæ ich wykonanie na póŸniej, 

stawiaj¹c w ich miejsce prowizoryczn¹

pochylniê z nabitymi listwami przeciw-

poœlizgowymi, ale nie jest to zbyt wygodne

rozwi¹zanie. Schody gotowe, sk³adane 

z elementów montuje siê znacznie póŸniej,

po u³o¿eniu parkietu.

Kiedy pora na schody?

Drewniane elementy najczêœciej s¹ bejco-

wane lub lakierowane, ale mog¹ te¿ byæ

woskowane lub malowane. Wa¿ne jest, by

pow³oka zabezpieczaj¹ca schody, a w

szczególnoœci stopnie by³a trwa³a, odporna

na œcieranie, zarysowania i wgniecenia.

Elementy stalowe natomiast zwykle s¹

cynkowane lub malowane proszkowo,

polerowane lub matowione. Powierzchnie

mosiê¿ne najczêœciej wykañcza siê przez

polerowanie, matowienie, patynowanie,

satynowanie (w ró¿nych odcieniach)

i zabezpiecza antykorozyjnym, bezbarwnym

lakierem. Wszystkie te prace wykonywane

s¹ na etapie produkcji, a montowane

schody nie wymagaj¹ ju¿ zwykle ¿adnego

dodatkowego wykañczania. 

W jaki sposób
wykañcza siê schody?

Schody betonowe 

s¹ coraz rzadziej

stosowane. Wprawdzie s¹

trwa³e i ogniochronne,

tanie i ³atwe w wykonaniu, 

ale ma³o efektowne. 

Zdecydowanie bardziej

atrakcyjne s¹ np. schody

drewniane.

(fot. AATRIUM)

(fot. SSCHODY TTR¥BCZYÑSKI)

(fot. SSARA)

a) b)
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POD£OGI, SSCHODY  ––  SSCHODY  GGOTOWE

szerokoœæ otworu w stropie;

d³ugoœæ otworu w stropie;

gruboœæ otworu w stropie;

wysokoœæ od pod³ogi do pod³ogi na piêtrze;

wymiary pomieszczenia (przed wejœciem 

na schody i przed zejœciem z nich musi

pozostaæ co najmniej 70-80 cm pustej

przestrzeni).

Zanim zamówimy
schody nale¿y
zmierzyæ...

Aby balustrada skutecznie chroni³a przed wypadniêciem, powinna mieæ co naj-

mniej 0,9 m wysokoœci. Pomaga te¿ przy wchodzeniu i schodzeniu, powinna wiêc

stanowiæ pewne i wygodne oparcie dla d³oni. Balustradê tworzy porêcz i wype³nie-

nie, które s³u¿y do jej zamocowania. Najczêœciej porêcze do drewnianych schodów

wykonuje siê równie¿ z drewna, takiego samego jak schody. Wype³nienie balustrad

stanowi¹ drewniane s³upki (tzw. tralki) o dowolnym kszta³cie, np. warkocza lub

wazonu. Do nowoczesnych wnêtrz mo¿na zamówiæ drewniane schody z prostymi 

s³upkami z metalowych chromowanych prêtów.

W jak¹ balustradê zaopatrzyæ schody?

Jeœli koszt wykonania schodów na zamówienie

jest za wysoki, mo¿na kupiæ je w markecie

budowlanym. Sprzedawane s¹ w postaci kom-

pletnych zestawów – sk³adaj¹cych siê 

z powtarzalnych elementów (modu³ów) – 

z do³¹czon¹ instrukcj¹ monta¿u. G³ówne 

elementy konstrukcji zwykle wykonane s¹ 

z litego, giêtego lub klejonego drewna albo 

ze stali. Elementy drewniane mog¹ byæ

wykoñczone lub surowe, przeznaczone 

do polakierowania ju¿ po zmontowaniu.

Ograniczeniem jest jednak ich wielkoœæ. 

Standardowe schody gotowe maj¹ 270-310 cm

wysokoœci i do 100 cm szerokoœci. Zazwyczaj

mo¿na je zamontowaæ samodzielnie. 

W zdecydowanej wiêkszoœci s¹ samonoœne.

Przymocowuje siê je do konstrukcji pod³ogi 

i do stropu za pomoc¹ œrub rozporowych.

Proste schody policzkowe czasami przykrêca

siê bezpoœrednio do œcian. Stopnie i balustrady

montuje siê do konstrukcji schodów 

za pomoc¹ œrub. Schody giête zwykle przygo-

towuje siê w zak³adzie produkcyjnym 

i w ca³oœci dostarcza na miejsce.

Czy mo¿na kupiæ
schody w.. 
supermarkecie?

Balustrada mmosiê¿na...

(fot. SSARA) (fot. ZZKM)

W domu jednorodzinnym o wysokoœci kondygnacji 260-270 cm projektuje siê najczêœciej schody maj¹ce 12-15 stopni 

– wraz ze stopniem pocz¹tkowym. 

Wysokoœæ kondygnacji jest liczona od dolnej posadzki do górnej p³aszczyzny stropu piêtra. 

Maksymalna wysokoœæ stopnia to 20 cm. 

W schodach zabiegowych, szerokoœæ stopni przy zewnêtrznym policzku jest wiêksza, przy wewnêtrznym zaœ mniejsza. 

Natomiast na linii biegu, czyli poœrodku stopnia szerokoœæ wszystkich stopni musi byæ taka sama. 

Nachylenie biegu schodów wewnêtrznych jest okreœlone wzorem: 2x wys. stopnia + jego szer.=0,63 m. 

Na jednym biegu nie powinno byæ wiêcej ni¿ 17 stopni, ale te¿ nie mniej ni¿ 3. 

Jeœli w domu jest ma³e dziecko, ze wzglêdu na jego bezpieczeñstwo odleg³oœæ miêdzy poszczególnymi tralkami nie mo¿e

przekraczaæ 10 cm. Warto równie¿ przy wejœciu na schody zamontowaæ poruszaj¹c¹ siê na zawiasach, zamykan¹ bramkê.

O czym trzeba pamiêtaæ?

... ii sstalowa
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Najwygodniejsze s¹ schody sk³adane. Ich konstrukcja to rama (któr¹ wbudowuje siê w strop) z klap¹, do której przymocowane s¹

schody. Sk³adaj¹ siê one z 2-3 segmentów, wsuwaj¹cych siê jeden w drugi lub sk³adaj¹cych siê na zawiasach tzw. taœmowych. 

Po roz³o¿eniu schody przypominaj¹ tradycyjn¹ drabinê ze szczeblami. Klapa jest zamykana na zatrzaskowy zamek. Otwiera siê j¹

naciskaj¹c na spust zamka przy pomocy dr¹¿ka. Gwa³townemu opadniêciu ca³ej schodowej konstrukcji przeciwdzia³a skompliko-

wany mechanizm zawiasów, wysiêgników i sprê¿yn. K¹t nachylenia takich schodów wynosi 60-65°. Mo¿na wybieraæ wœród modeli

wykonanych z drewna, stali b¹dŸ aluminium. Specyficzn¹ odmian¹ schodów strychowych s¹ schody no¿ycowe. Ró¿ni¹ siê

sposobem sk³adania i kszta³tem stopni. Profile boczne poszczególnych elementów sk³adaj¹ siê w harmonijkê, a zamiast szczebli 

s¹ prêty. Dlatego te schody mog¹ byæ produkowane wy³¹cznie ze stali lub aluminium.

Po jakich schodach 
wspinaæ siê na strych?

Strychowe sschody

no¿ycowe wwyposa¿ane

w ssprê¿ynê

zabezpieczaj¹c¹ pprzed

gwa³townym

opadaniem kklapy ((a),

schody ³³amane nna

4 cczêœci ((b)

(fot. MMARIPOLI)

Ile miejsca zajm¹ schody?

(fot. OOMAN)

b)a)
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