
Popis:

Technické údaje:

Vøetenové schody optimální ekonomická varianta. Velký úhel nášlapu pro pohodlnou chùzi.
Cenovì pøíznivá sestava, kombinovaná s nerezovými prvky, které zvyšují výslednou atraktivitu designu. Tuhá
a bezpeèná konstrukce, urèena pro bì�né ka�dodenní pou�ívání jako hlavní komunikaèní schodištì.

Sestava obsahuje: 11 schodù + podesta (nutno uvést smìr výstupu - levotoèivé nebo pravotoèivé)

Sestava je urèena pro výšku podla�í od 216 cm do 282 cm (pøi osazení podesty pod úroveò horní podlahy do
305 cm). Pøi dokoupení dalších stupòù, je mo�né schodištì pou�ít i pro vìtší konstrukèní výšky nebo pøidáním
stupnì optimalizovat výšku kroku. Výška zábradlí na schodech je 950mm, na podestì a  galérii 1000mm.

Prùmìr schodištì O 130 cm, O 140 cm, O 150 cm
Stupnì schodištì masív BUK 40 mm, tvrdovoskový olej HARDWASH, 5 barevných odstínù,

viz. platný vzorník: OL01, OL05, OL07, OL08, OL12
Šíøka stupnì dle zvoleného prùmìru 57 cm ÷ 82 cm
Výška stupnì (nutno znát konstrukèní výšku) -  bì�ný rozsah výšky stupnì 18 cm - 23,5 cm
Madlo kovové segmenty O 42 mm (barva viz. barva kovu)
Zábradlí kovové sloupky O 42 mm, podélná výplò - 4x nerezové pruty (viz obr.)
Barva kovu standardní barvy kovové konstrukce: RAL 9006 (støíbrná), 7001 (šedá),

9003 (bílá), 9005 (èerná), 8017 (hnìdá) - vše KOMAXIT.

BESKYDY -

, O 160 cm, O 170 cm, O 180 cm

O 8 mm
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Stavebnicové vøetenové schodištì vyšší tøídy. Masivní
konstrukce pro bì�né ka�dodenní pou�ívání. Montá�
svépomocí nebo na objednávku.

BESKYDY 130

Cena  Kè vèetnì DPH42.800,-

Pøi výbìru vhodného typu schodištì Vám rádi poradíme.
Po odeslání po�adavku Vás budeme kontaktovat.
Objednávka je ZÁVAZNÁ a� po telefonickém
ODSOUHLASENÍ rozmìrù a dispozièního øešení.

Doprava po celé ÈR  2.000,-kè vè. DPH.
Doprava na Slovensko, dle aktuálních tarifù pøepravce
(PPL, Toptrans). Cenu vám spoèítáme po upøesnìní
rozsahu objednávky a zadání adresy doruèení.

Vyberte variantu:
42.800,-!

!

!

!

!

BESKYDY 130, BUK masív, Prùmìr 130cm, zábradlí komaxit / nerez
BESKYDY 140, BUK masív, Prùmìr 140cm, zábradlí komaxit / nerez
BESKYDY 150, BUK masív, Prùmìr 150cm, zábradlí komaxit / nerez
BESKYDY 160, BUK masív, Prùmìr 160cm, zábradlí komaxit / nerez
BESKYDY 170, BUK masív, Prùmìr 170cm, zábradlí komaxit / nerez
BESKYDY 180, BUK masív, Prùmìr 180cm, zábradlí komaxit / nerez

44.000,-
50.000,-
51.600,-
58.600,-
60.300,-!

Mo�no doobjednat:

4.450,-
!

!

Další stupeò schodištì
- pro prùmìr 130 cm Kè /ks - pro prùmìr 160 cm Kè /ks
- pro prùmìr 140 cm Kè /ks - pro prùmìr 170 cm Kè /ks
- pro prùmìr 150 cm Kè /ks - pro prùmìr 180 cm Kè /ks

Horní zábradlí “galerie”, provedení viz. Technické údaje Kè /bm .

4.850,-
4.560,- 4.950,-
4.740,- 5.050,-

3.595,- Všechny ceny vèetnì DPH
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obr.: "dispozièní øešení u jednotlivých prùmìrù”
Nástup na schodištì

dole
Výstupní èára

Výstup ze schodištì
nahoøe v patøe



obr.: "základní tvary podest”
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E
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Jak vybrat prùmìr schodištì?

Jaká bude výška stupòù, neboli jak hodnì vysoko budete muset zvedat nohy?

Co je kritická podchozí výška?

Jaký vliv bude mít tvar podesty na podchozí výšku?

Jak ovlivní výška stupnì podchozí výšku?

Pokud chcete mít jistotu, �e Vámi zvolené schodištì je v poøádku a jeho parametry
odpovídají všem po�adavkùm pro pohodlné a bezpeèné pou�ívání, zašlete nám vyplnìný
formuláø a my vše zkontrolujeme. Bude-li to nutné, navrhneme potøebné zmìny, nebo
doporuèíme optimalizaèní úpravy.

Zmìøte schodiš�ový otvor ve stropì A x B, kterým má schodištì procházet do patra. Od menšího
rozmìru (v pøípadì, �e jsou oba rozmìry stejné, tak od jednoho z tìchto rozmìrù), odeètìte 6cm.
Z nabízené øady prùmìrù pak vyberte nejbli�ší ni�ší rozmìr. Napø. namìøené hodnoty budou
A=158cm a B=162cm, vyberete rozmìr A=158cm-6cm=152cm. V nabídce jsou prùmìry: 130cm,
140cm, 150cm, 160cm, 170cm a 180cm. Aby Vám schodištì bez problémù do prostoru vešlo,
musíte zvolit nejbi�ší ni�ší rozmìr tj. 150cm. Do objednávky tedy oznaèíte schodištì Beskydy
150.

Zmìøte vzdálenost od horní podlahy v patøe ke spodní podlaze na které bude schodištì
postavené. Tento rozmìr je tzv. konstrukèní výška (K.V.). Pokud se chystáte zakoupit naši
stavebnici, podìlíte namìøenou konstrukèní výšku K.V. / 12 výstupními výškami a dostanete tak

. V pøípadì, �e se vám tato výška stupnì bude zdát pøíliš vysoká a chcete
výšku stupnì sní�it, máte 2 mo�nosti.
a) umístit výstupní podestu o jednu výšku stupnì pod úroveò podlahy. V tomto pøípadì
dosáhnete 13 výstupních výšek a výška stupnì mírnì klesne K.V. /13=výška stupnì.
b) pøikoupíte další schodiš�ové stupnì (viz. ceník). Výška stupnì se pak bude rovnat K.V. /
celkový poèet výstupních výšek co� je souèet všech stupòù a podest..

Je to nejmenší vzdálenost mezi schodem na kterém stojíte a nejbli�ší mo�nou pøeká�kou, která
se nachází pøímo nad vaší hlavou. U toèitého schodištì to mù�e být stupeò který se nachází o
360° výš a nebo, a to je èastìjší pøípad, výstupní podesta pod kterou musíme pøi stoupání po
schodišti podejít. Pøi správnì zvolených parametrech schodištì by tato nejmenší vzdálenost
nemìla klesnout pod 210cm.

Tuto výšku mù�e ovlivnit zvolený poèet stupòù vùèi dané konstrukèní výšce (z toho vyplývající
výška jednotlivých stupòù), a konstrukce podesty (ètverec, lichobì�ník, trojúhelník), která svou
plochou stupnì pod sebou zakrývá.

V pøípadì, �e bude podesta pod sebou pøekrývat pøíliš velký poèet stupòù, mù�e dojít k tomu, �e
vzdálenost mezi tìmito stupni a spodní plochou podesty bude neprùchodná. Pøi výbìru podesty,
musíme tedy zkontrolovat podchozí výšku mezi posledním stupnìm pod podestou a spodní
hranou podesty. Viz. obr. "Vliv tvaru podesty na podchozí výšku".
Kóta v tomto obrázku oznaèena "PODCHOZÍ VÝŠKA / poøadové è. schodu", by nemìla být
menší ne� 210cm.

Spoèítáme spodní stupnì, které podesta zakrývá a vynásobíme je pøedpokládanou výškou
stupnì. K tomuto rozmìru pøipoèítáme tlouš�ku podesty (zpravidla 4cm),  a výsledek odeèteme
od konstrukèní výšky. Výsledný rozmìr by zase nemìl být menší ne� 210cm.

výšku jednoho stupnì



obr.: "vliv tvaru podesty na podchozí výšku”



- ZADEJTE ROZMÌR SCHODIŠ�OVÉHO OTVORU

- ZADEJTE KONSTRUKÈNÍ VÝŠKU

K.V. =...................cm

- VYBERTE ROZMÌR SCHODIŠTÌ
130cm    140cm    150cm    160cm    170cm    180cm

- ZADEJTE BARVU KONSTRUKCE - RAL
9006 7001 9003 9005 8017

- ZADEJTE BARVU DØEVA - BUK MASÍV
pøírodní    bìlený    svìtlehnìdý   tmavìhnìdý    èerný

- VYBERTE TVAR PODESTY
A B C D E

- ZADEJTE SMÌR VÝSTUPU PO SCHODIŠTI
pravotoèivé levotoèivé

Objednávka se stává závaznou po pøidìlení èísla
objednávky a uhrazení zálohy 3.000,-kè.

A=........................cm B=........................cm

(obr.”základní tvary podest”)

obr.: "rozmìry schodištì a objednávka” JMÉNO / PØÍJMENÍ ...............................................................

TELEFON / E-MAIL ...............................................................

......................................................................................................

ADRESA DORUÈENÍ ...............................................................

......................................................................................................

FAKTURAÈNÍ ADRESA...............................................................

......................................................................................................


