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Schodištì si mù�ete objednat jako

kompletní skládaèku a dle

pøilo�eného návodu a výkresu si

slo�íte schodištì jako lego doma

sami. Další variantou je, �e si

objednáte výkresovou dokumentaci

a papírové šablony v mìøítku M1:1

pro výrobu schodiš�ových stupòù.

Podle tìchto šablon vám ka�dý

zruèný stolaø a� u� v rodinì èi

známy, vyrobí døevìné stupnì

pøesnì na míru. Vy si pak z tohoto

katalogu dle dodaného montá�ního

výkresu vyberete zbývající

komponenty a schodištì si opìt

mù�ete poskládat sami.

Nejpohodlnìjší variantou je nechat

si vypracovat cenový návrh a vše

ostatní svìøit do rukou našich

odborníkù.



1. ste ochotni pøistoupit na urèitý kompromis za cílem dosáhnout èím jak

nejni�ších nákladù? Pak je tento katalog urèen právì vám. Dobøe si promìøte

stavební prostor schodištì a mù�ete zaèít objednávat jednotlivé díly dle tohoto

katalogu. Pøedpokladem však je, �e jste zruèný kutil a vlastníte alespoò

základní dílenské vybavení.

2. cete ušetøit, ale nejste �áden velký kutil a schodištì chcete mít pøesnì na

míru vaší stavby? Pak si objednejte zhotovení kompletní stavebnice. Ceny

uvedené v tomto katalogu však berte pouze jako orientaèní, nebo� zde nejsou

zahrnuty náklady na detailní úpravy jednotlivých komponentù. Pøesnou cenu

vám ochotnì spoèítá naše obchodní asistentka.

3. o�adujete schodištì které nebude jen úèelnì opracovaným materiálem, ale

vdechne vašemu interiéru duši? Pak zavøete tento katalog a nechte se

inspirovat následujícím katalogem ukázek realizací schodiš�. Vyberte si

provedení schodištì které se vám nejvíc líbí a naši øemeslníci vám vyrobí

schodištì pøesnì na míru s nasazením svého veškerého profesionálního umìní

a cítìní. Doporuèíme vám architektonicky nejvhodnìjší øešení a dle

vypracované výkresové dokumentace schodištì pøipravíme a nainstalujeme.

e teï jen na vás kterou cestou se vydáte a je celkem zøejmé, �e vaše

rozhodování bude ovlivnìno plánovaným rozpoètem na poøízení schodištì.

Vhodnou kombinací pou�itých materiálù se však dá dosáhnout atraktivního

designu pøi zachování rozumné ceny. Proto vám doporuèujeme vaše pøedstavy

ka�dopádnì konzultovat s našimi odborníky.
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Komu je katalog urèen:

Pøejeme vám š�astnou volbu a v�dy jen pohodlnou cestu vzhùru.

ADACO.schody



Moduly nebo té� segmenty našeho

stavebnicového systému nejsou

stavitelné a neobsahují �ádné

aretaèní prvky které jsou èasto

pøíèinou nestability nosné

konstrukce.

Výška stupnì se mìní pouze

distanèními krou�ky, které

obdr�íte vyrobené pøesnì na míru.

Jednotlivé segmenty se natáèejí dle

po�adovaného tvaru schodištì a

vzájemnì jsou sta�eny

pevnostními šrouby M24, které

vytvoøí v modulech pøedepjatý

spoj. Spolu s podpìrným prvkem

vznikne dokonale tuhý nosník,

nepodléhající destrukci vlivem

uvolòování rùzných aretaèních

pomùcek.

Menší variabilita - zaruèená stabilita !



Sloupky zábradlí

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH za 1ks.

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Popis:

Univerzální sloupek pro boèní kotvení. Vhodný k

betonovým schodištím a všude tam, kde je

dostateèný pøístup s vrtaèkou. Ke kotvení

doporuèujeme pou�ít ocelové hmo�dinky a

závitové tyèe M10 nebo kombivrut do klasické

hmo�dinky. Sloupek pøitáhnout klobouèkovými

maticemi M10.

Katalog: USB-L1 (L2; L3; L4)

Sloupky mo�no objednat ve ètyøech základních

montá�ních délkách.

L1=900mm; L2=990mm; L3=1005mm;

L4=1060mm

Rozteè dr�ákù podélných prutù je

4 x 180mm mìøeno od horního konce.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH za 1ks.

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

USB-L

USZ-L

Popis:

Zápustný sloupek s osazením. Vhodný pouze tam,

kde je pøístup zespodu  napø. schodiš�ové stupnì

osazené na støedovém nosníku, nebo ukotvení do

døevìného obkladu pøed samotnou instalací tj.

pøed nalepením na betónový základ. Ke kotvení

doporuèujeme pou�ít zápustný šroub M10 s

vnitøním šestihranem DIN 7991.

Katalog: USZ-L1 (L2; L3;L4)

Sloupky mo�no objednat ve ètyøech základních

montá�ních délkách.

L1=900mm; L2=990mm; L3=1005mm;

L4=1060mm

Rozteè dr�ákù podélných prutù je

4 x 180mm mìøeno od horního konce.



Popis:

Univerzální Sloupek s pøírubou pro ukotvení pøes

3 otvory. Vhodný k instalaci na døevìný podklad

napø. OSB desky,prknové podlahy, døevìné stupnì

atd. Ke kotvení mo�no pou�ít klasické vruty

prùmìru 7mm,nebo doporuèujeme pou�ít

kombivruty a sloupek pøitáhnout klobouèkovými

maticemi M8.

Katalog: USP-L1 (L2; L3; L4)

Sloupky mo�no objednat ve ètyøech základních

montá�ních délkách.

L1=900mm; L2=990mm; L3=1005mm;

L4=1060mm

Rozteè dr�ákù podélných prutù je

4 x 180mm mìøeno od horního konce.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Sloupky zábradlí

Popis:

Univerzální Sloupek kotvený na centrální závit

M10. Vhodný k instalaci na betonový základ,

dla�by a všude tam kde chceme minimalizovat

poèet vrtaných otvorù. Ke kotvení mo�no pou�ít

klasické hmo�dínky a kombivrut, nebo

doporuèujeme do podkladu instalovat kovovou

hmo�dínku a sloupek našroubovat na tyè M10.

Katalog: USC-L1 (L2; L3; L4)

Sloupky mo�no objednat ve ètyøech základních

montá�ních délkách.

L1=900mm; L2=990mm; L3=1005mm;

L4=1060mm

Rozteè dr�ákù podélných prutù je

4 x 180mm mìøeno od horního konce.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

USC-L

USP-L



Popis:

Balustrádový sloupek s pøírubou pro ukotvení pøes

3 otvory. Vhodný k instalaci na døevìný podklad

napø. OSB desky,prknové podlahy, atd. Ke kotvení

mo�no pou�ít klasické vruty prùmìru 7mm,nebo

doporuèujeme pou�ít kombivruty a sloupek

pøitáhnout klobouèkovými maticemi M8.

Katalog: BSP-L

Sloupek je dodáván v základní délce L=950mm a

vychází z pøedpisu EN aby balustrády ve výšce nad

3m byly vysoké 1m. Co� po instalaci madla

sloupek splòuje. Rozteè dr�ákù podélných prutù

je 4 x 180mm mìøeno od spodní pøíruby.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Sloupky zábradlí

Popis:

Balustrádový sloupek kotvený na centrální závit

M10. Vhodný k instalaci na betonový základ,

dla�by a všude tam kde chceme minimalizovat

poèet vrtaných otvorù. Ke kotvení mo�no pou�ít

klasické hmo�dinky a kombivrut, nebo

doporuèujeme do podkladu instalovat kovovou

hmo�dinku a sloupek našroubovat na tyè M10.

Katalog: BSC-L

Sloupek je dodáván v základní délce L=950mm a

vychází z pøedpisu EN aby balustrády ve výšce nad

3m byly vysoké 1m. Co� po instalaci madla

sloupek splòuje. Rozteè dr�ákù podélných prutù

je 4 x 180mm mìøeno od spodní pøíruby.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

BSC-L

BSP-L



Popis:

Propojení mezi sloupky. Pro zvýšení tuhosti

zábradlí doporuèujeme rohové sloupky “svázat”

propojkou.

Katalog: S-S

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Popis:

Uchycení do stìny. Ukotvením krajního sloupku

zábradlí do stìny dosáhneme boèní stability

celého zábradlí.

Katalog: S-P

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnùBez úpravy

Sloupky zábradlí - zpevòovací prvky

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

S-S

S-P



Popis:

Dr�ák madla s ploškou k uchycení døevìného

madla o prùmìru 50mm s drá�kou. Touto

koncovkou je nutno ukonèit horní èást sloupku

zábradlí v pøípadì, �e se rozhodnete pro instalací

døevìných madel. Pøizpùsobí se úhlu stoupání

ka�dého bì�ného schodištì. Po nastavení úhlu a

dokonèení instalace madla se koncovky na

sloupcích v potøebné poloze zaaretují.

Katalog: DMP

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Dr�áky madel - standardní

Popis:

Dr�ák madla s miskou k uchycení ocelového

madla o prùmìru 40mm. Touto koncovkou je

nutno ukonèit horní èást sloupku zábradlí v

pøípadì, �e se rozhodnete pro instalaci ocelových

madel. Pøizpùsobí se úhlu stoupání ka�dého

bì�ného schodištì. Po nastavení úhlu a dokonèení

instalace madla se koncovky na sloupcích v

potøebné poloze zaaretují.

Katalog: DMM

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

DMP

DMM



Popis:

Døevìné madlo prùmìr 50mm s drá�kou. Povrch

hladký opatøen transparentním otìruvzdorným

lakem. Mo�no objednat v 3m délkách a dle

potøeby zkrátit nebo pomoci støedové spojky

napojit prodlou�ení. Po upravení délek se na

konce madel nalepí koncovky.

Katalog: DM

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH za 1bm.

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Buk surový

Buk lakovaný

Výbìr moøení

Dub,Jasan...

Madla zábradlí

Popis:

Ocelové madlo - komaxitované prùmìr 40mm.

Mo�no objednat v 3m délkách a dle potøeby

zkrátit a nebo pomocí vsuvné spojky pøipojit

prodlou�ení. Po úpravì délek se na konce madel

nasadí koncový návlek.

Katalog: OM

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH za 1bm.

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

DM

OM



Popis:

Koleno pro plynulé napojení madel v pøechodech

90°a 180°. Kolena jsou opatøená centrálním

otvorem pro kolík jen� slou�í k vystøedìní kolene

s madlem a vyztu�ení lepeného spoje.

Katalog: KD-90°

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Buk surový

Buk lakovaný

Výbìr moøení

Dub,Jasan...

X

X

Madla zábradlí - rádiusy a pøechody

Popis:

Koleno pro plynulé napojení madel v pøechodech

od 45°a ménì. Úpravu na pøesný úhel nutno

provést pøi montá�i dle skuteèného stoupání

schodištì. Kolena jsou opatøená centrálním

otvorem pro kolík jen� slou�í k vystøedìní kolene

s madlem a vyztu�ení lepeného spoje.

Katalog: KD-45°

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Buk surový

Buk lakovaný

Výbìr moøení

Dub,Jasan...

X

X

KD-90°

KD-45°



Popis:

Kloubová spojka ocelových madel. Pou�ívá se v

pøípadech kdy madlo mìní svùj smìr a

po�adujeme aby madla nebyla v místì ohybu

dìlená. Kloubová spojka je opatøená pru�nými

vsuvkami pro zasunutí do madla. Ve spodní èásti

se provede aretace madla a spojky samoøezným

šroubkem.

Katalog: KMO

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

skladem

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

X

Madla zábradlí - pøechody a spojky

Popis:

Spojka ocelových madel. V pøípadì, �e potøebujete

madlo na zábradlí delší ne� 3m, pou�ijete

pru�nou spojku a madlo dle potøeby prodlou�íte.

Katalog: SMO

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

skladem

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

SMO

KMO

X



Popis:

Koncovka døevìného madla - èoèkovité ukonèení

madel viz. polo�ka Madlo s drá�kou.

Katalog: KDM

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Buk surový

Buk lakovaný

Výbìr moøení

Dub,Jasan...

X

X

Madla zábradlí - koncovky

Popis:

Koncovka ocelového madla - návlek. Po úpravì

délky se nasadí jako zakonèení madla viz. polo�ka

Ocelové madlo.

Katalog: KOM

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Plast

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

KDM

KOM



Popis:

Dr�ák døevìného madla prùmìr 50 s drá�kou

urèený k uchycení na stìnu. Jednoduchá montá�,

decentní vzhled. Do zdiva se nainstalují

kombivruty M8 do klasických hmo�dinek tak, aby

úhel dr�áku odpovídal potøebnému sklonu madla.

Ke stìnì se dr�ák pøitáhne klobouèkovými

maticemi.

Katalog: DDMS

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

Madla zábradlí - nástìnné dr�áky

Popis:

Dr�ák ocelového madla prùmìr 40 urèený k

uchycení na stìnu. Jednoduchá montá�, decentní

vzhled. Do zdiva se nainstalují kombivruty M8 do

klasických hmo�dinek tak, aby úhel dr�áku

odpovídal potøebnému sklonu madla. Ke stìnì se

dr�ák pøitáhne klobouèkovými maticemi.

Katalog: DOMS

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

DDMS

DOMS



Popis:

Trubkový dr�ák madla pro prùmìr 40mm. Tyto

koncovky sloupkù jsou zejména vhodné pro

oblouková madla nebo zábradlí se stoupáním ve

šroubovici. Pøizpùsobí se úhlu stoupání ka�dého

bì�ného schodištì a zasouvaná madla lze dle

potøeby kombinovat. Napø. rovné úseky se mohou

støídat dle potøeby s obloukovými segmenty. Po

nastavení úhlu stoupání a dokonèení instalace

madel se koncovky na sloupcích v potøebné

poloze zaaretují.

Katalog: DMN

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Madla zábradlí - oblouky a šroubovice

Popis:

Obloukové madlo. Napøíklad nedílná souèást

všech vøetenových schodiš�. Lze pou�ít také tam,

kde zábradlí kopíruje obloukové pøechody galérií.

Madla se zasouvají do trubkového návleku

koncovky sloupku viz. Trubkový dr�ák madla. Do

objednávky nutno zadat R-rádius oblouku a L-

obloukovou délku (max.900mm)

Katalog: OMO-R/L

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

DMN

OMO-R/L

R ohybu

L

oblo
u
k
u



Popis:

Podélné pruty - výplò zábradlí. Pruty prùmìr 8mm

jsou uchyceny ve váleèkových dr�ácích, jen� jsou

souèástí sloupkù. Mo�no objednat v 3m délkách.

Po navleèení do dr�ákù se tyto pøišroubují ke

sloupkùm zábradlí. Konce se zkrátí nebo pomocí

spojky prutù prodlou�í dle potøeby a volné konce

se zakryjí èepièkou.

Katalog: PV

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1bm

skladem

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Do 25 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

Podélná výplò zábradlí

Popis:

Èepièka prutù - k zakrytí koncù podélné výplnì

viz. polo�ka Podélné pruty

Katalog: ÈP

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Plast

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

PV

ÈP



Popis:

Spojka prutù podélné výplnì. V pøípadì, �e

potøebujete výplò u zábradlí delší ne� 3m,

pou�ijete spojku a pruty na potøebnou délku

prodlou�íte.

Katalog: SP

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

Podélná výplò - spojovací prvky

Popis:

Kloubová spojka prutù podélné výplnì. Pøejete-li

si aby jednotlivé úseky podélných prutù na sebe

navazovaly i v ohybech zábradlí, je nutno pou�ít

kloubové spojky.

Katalog: KSP

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

SP

KSP



Popis:

Podpìrný sloupek schodiš�ové páteøe. Sloupek se

instaluje pod 8. nebo 9. stupeò a je výškovì

stavitelný pro mo�nost pøesného doladìní výšky.

Katalog: PS

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Schodiš�ové moduly - podpìrné prvky

Popis:

Boèní kotva - letmé podepøení schodiš�ové

páteøe. Instaluje se pod bì�ný modul a pøes

pøírubu se ukotví do boèní stìny. Vzdálenost mezi

modulem a stìnou lze nastavit a zafixovat.

Katalog: BK

Souèásti ka�dé boèní kotvy je speciální

prodlou�ený spojovací šroub M24 k vzájemnému

sta�ení na sebe navazujících modulù a boèní

kotvy.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

PS

BK



Popis:

Distanèní krou�ek. Vkládá se mezi moduly a

urèuje výšku stupnì. Vyrábí se na zakázku dle

potøeby a k urèení jeho tlouš�ky je zapotøebí znát

pøesnou konstrukèní výšku schodištì.

Katalog: VK

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 7 dnù

Do 7 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

X

Schodiš�ové moduly - spojovací prvky

Popis:

Mezistupòová rozpìrka. Pro zvýšení stability u

schodiš�, kde šíøka stupnì pøesahuje 700mm, se

doporuèuje pod sloupek zábradlí, mezi stupnì,

vlo�it distanèní rozpìrku. Rozpìrka vizuálnì

navazuje na sloupek zábradlí a její výška se rovná

= výška stupnì - tlouš�ka nášlapu. Nutno zkrátit

Katalog: MSR

dle potøeby a k urèení její délky je zapotøebí znát

pøesnou výšku stupnì.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 30 dnù

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

VK

MSR



Popis:

Horní modul s vertikální pøírubou pro ukotvení

nad stupnìm. Pou�ívá se tam, kde je poslední

stupeò schodištì pod úrovní horní podlahy o

jednu výšku stupnì.

Katalog: HMV

Souèásti ka�dého modulu je spojovací šroub M24

k vzájemnému sta�ení na sebe navazujících

modulù.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Schodiš�ové moduly

Popis:

Horní modul s horizontální pøírubou pro ukotvení

pod stupnìm. Pou�ívá se tam, kde je horní stupeò

v úrovní horní podlahy tzv. jalový stupeò anebo

kde síla stropu je min. dvojnásobek výšky stupnì.

Katalog: HMH

Souèásti ka�dého modulu je spojovací šroub M24

k vzájemnému sta�ení na sebe navazujících

modulù.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

HMV

HMH



Popis:

Spodní modul s kotevními pøírubami.  U rozteèe

modulù R= 225, 240mm. Dle výšky stupòù lze

objednat moduly ve 3 základních výškách =V.

1. Výška stupnì 170mm

2. Výška stupnì 190mm

3. Výška stupnì 210mm

Moduly jsou konstrukènì øešené pro schodiš�ové

stupnì tlouš�ky 40mm.

Katalog: SMmax-R/V

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

Schodiš�ové moduly

Popis:

Spodní modul s kotevními pøírubami.  U rozteèe

modulù R= 200, 210mm. Dle výšky stupòù lze

objednat moduly ve 3 základních výškách =V.

1. Výška stupnì 170mm

2. Výška stupnì 190mm

3. Výška stupnì 210mm

Moduly jsou konstrukènì øešené pro schodiš�ové

stupnì tlouš�ky 40mm.

Katalog: SMmid-R/V

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

SMmax-R/V

SMmid-R/V

(V
)

(R)



Popis:

Spodní modul s kotevními pøírubami.

U rozteèe modulù R= 120, 180, 200mm. Dle

výšky stupòù lze objednat moduly ve 3 základních

výškách =V.

1. Výška stupnì 170mm

2. Výška stupnì 190mm

3. Výška stupnì 210mm

Moduly jsou konstrukènì øešené pro schodiš�ové

stupnì tlouš�ky 40mm.

Katalog: SMmin-R/V

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH za 1ks.

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

Schodiš�ové moduly

Popis:

Bì�ný modul pro stavbu nosné schodiš�ové

páteøe. Rozteèe modulù R= 225, 240mm.

Katalog: Bmmax-R

Souèásti ka�dého modulu je spojovací šroub M24

k vzájemnému sta�ení na sebe navazujících

modulù.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

SMmin-R/V

BMmax-R



Popis:

Bì�ný modul pro stavbu nosné schodiš�ové

páteøe. Rozteèe modulù R= 200, 210mm.

Katalog: Bmmid

Souèásti ka�dého modulu je spojovací šroub M24

k vzájemnému sta�ení na sebe navazujících

modulù.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

Schodiš�ové moduly

Popis:

Bì�ný modul pro stavbu nosné schodiš�ové

páteøe. Rozteèe modulù R= 120, 180mm.

Katalog: Bmmin-R

Souèásti ka�dého modulu je spojovací šroub M24

k vzájemnému sta�ení na sebe navazujících

modulù.

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Bez úpravy

Èerný komaxit

Výbìr barvy

Nerez

X

BMmid-R

BMmin-R



Popis:

Sada základního spojovacího materiálu. Sada

obsahuje šrouby, vruty, podlo�ky, hmo�dínky a

td... Slo�íte s ní jakékoli prùmìrné schodištì o 15

stupních osazené zábradlím na vnitøní stranì.

Katalog: SPM

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH        .za sadu

skladem

skladem

skladem

skladem

Bez úpravy

Èernìné

Zinkované

Nerez

X

Schodiš�ové moduly - doplòky

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Plast

Døevo

Komax.v barvì

Nerez

X

Popis:

Spodní krytka. Po koneèném slo�ení nosné

konstrukce a dokonalém dota�ení všech

pevnostních šroubù se pøístup ke šroubu zakryje

zátkou.

Katalog: Z-102

Z-102

SPM

X

X

X



Popis:

Schodiš�ové stupnì STANDARD se vyrábìjí pøesnì

na míru a pouze z kvalitního a dobøe vysušeného

masívu tloš�ky 40mm. Cena je koneèná za m2

hotového stupnì vèetnì pøedvrtaných otvorù na

zábradlí a otvorù pro montá� k nosné páteøi.

Povrchová úprava transparentním otìruvzdorným

lakem MILESI.

Katalog: ST-S

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1m

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Buk pøírodní

Buk moøený

Buk cink

Dub,Jasan,...

Schodiš�ové stupnì

Provedení-cena-dostupnost:

Uvedené ceny vèetnì 20% DPH       .za 1ks

skladem

Do 25 dnù

Do 25 dnù

Nedostupné

Buk pøírodní

Buk moøený

Buk cink

Dub,jasan,...

X

Popis:

Schodiš�ové stupnì MLYNÁØSKÉ se vyrábìjí jako

typizované o standardní šíøce 620mm a hloubce

240mm. Cena je koneèná za 1ks hotového stupnì

vèetnì pøedvrtaných otvorù na zábradlí a otvorù

pro montá� k nosné páteøi. Povrchová úprava

transparentním otìruvzdorným lakem MILESI.

Katalog: ST-M

ST-M

ST-S

2
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schody@Aschody.cz
PROJEKÈNÍ A KONSTRUKÈNÍ KANCELÁØ
mobil: 777 160 297

Vzorková prodejna, 737 01 Èeský Tìšín, Jablunkovská 853,
tel./fax: 558 745 030, mobil: 776 160 297,
e-mail: obchod@Aschody.cz

SCHODY, ZÁBRADLÍ, BALKÓNY, DVEØE -

VÝROBA A RENOVACE, STARO�ITNÉ REPLIKY,

STYLOVÝ NÁBYTEK, ZÁMEÈNICTVÍ.

UKÁZKA

Modulové schodištì - Montá�ní výkres

CENA: 0.000,-Kè vèetnì 20% DPH.



UKÁ
ZK

A

Modulové schodištì - Výrobní šablony M1:1

CENA: 0.000,-Kè vèetnì 20% DPH.



1. Všechny uvedené ceny jsou koneèné vèetnì 20% DPH a platí pøi odbìru

zbo�í na provozovnì výrobce.

2. Dopravu k objednavateli lze dohodnout prostøednictvím Èeské pošty nebo

pøepravní spoleènosti TopTrans, pøièem� náklady vèetnì balného budou k

cenì zakázky pøipoèítány dle aktuálních tarifù pøepravce.

3. V pøípadì zpracování kompletní stavebnice na základì informací a rozmìrù

dodaných objednavatelem, výrobce trvá na podepsání dodavatelské smlouvy,

její� souèástí je i výkresové schéma schodištì.

4. Výrobce si vyhrazuje právo od objednavatele v nìkterých pøípadech

po�adovat, pøi podání objednávky, slo�ení zálohy.

5. Výrobce neruèí za škody vznikle na schodišti neodborným zásahem,

špatnou montá�i nebo poškozením tøetí osobou.

6. Odbìratel je povinen postupovat dle montá�ního návodu a pou�ívat

souèástí schodiš�ové stavebnice v souladu s jejich urèením.

Dodací a obchodní podmínky platné od 1.1.2010

VÝROBCE:

ADACO.schody

OBJEDNÁVKY:

obchod@Aschody.cz

Tel.:    552 321 341

Fax.:   552 321 332

Mobil: 776 160 297

VZORKOVÁ PRODEJNA:

Aschody.cz

Ostravská 555

737 01 Èeský Tìšín


