
Schodiště a zábradlí
Váš interiér na míru...



Obložení betonových schodišť
Váš interiér na míru...

Obložení betonových konstrukcí patří mezi nejčastější, obkládáme však i konstrukce kovové,  
dřevěné a jiné. Obložení konstrukcí se taky hodně využívá při rekonstrukcích a repasích schodišť. Jelikož 
každé schodiště je originál a je vyráběno na zakázku, proto se Vaší kreativitě a nápadům nebráníme.

Bočnice B3

Stupeň tl. 40 mm

Okulacení horní R10

Okulacení spodní R10

Přesah 20 mm

Podstupnice tl. 20 mm

Bočnice B1

Stupeň tl. 40 mm

Okulacení horní R10

Okulacení spodní R10

Přesah 20 mm

Podstupnice tl. 20 mm

Boční přesah stupně 1 mm

Boční přesah pods. 1 mm

Stupeň tl. 40 mm

Okulacení boční horní R1

Okulacení boční spodní R1

Boční přesah stupně 20 mm

Boční přesah podst. 1 mm

Stupeň tl. 40 mm

Okulacení boční horní R10

Okulacení boční spodní R10
dýha tl. 2,5 mm

dýha tl. 2,5 mm

konstrukční deska

konstrukční deska

masivní nákližek

masivní nákližek

Dýhovaný stupeň tl. 40 mm

Masivní stupeň tl. 40 mm

Dýhovaný stupeň tl. 20 mm

Bez bočnice

Stupeň tl. 40  

Okulacení horní R10

Okulacení spodní R1

Přesah 20 mm

Podstupnice tl. 20 mm

Bočnice B2

Stupeň tl. 40 mm

Okulacení horní R3

Okulacení spodní R1

Přesah 1 mm

Podstupnice tl. 40 mm



Zábradlí (základní typy)

Hlavice
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V101 V106V102 V107V103 V108V104 V109V105 V110 V111 V115 V152V112 V116 V153V113 V117 V154V114 V151V118 V155

75 × 40

M101

75 × 40

M102

75 × 40

M103

75 × 40

M104

75 × 50

M105

75 × 50

M106

75 × 50

M107

75 × 50

M108

75 × 50

M109

80 × 80

S101H151

H101

H152

H102

H153

H103

H154

H104

80 × 80

S102

80 × 80

S103

80 × 80

S104

80 × 80

S105

80 × 80

S106

∅ 50

M110

50 × 50

M111

50 × 50

M112



∅ 40

S201

∅ 40

S202

Madla Úchyty

SkloSloupky

Výplně

Zábradlí je hlavním designovým prvkem schodiště, proto je třeba mu věnovat velkou pozornost. 
Každé zábradlí je originál a vyráběno na zakázku, tak se Vaší fantazii meze téměř nekladou, jen musí 
zůstat bezpečné, pevné a proveditelné. Naše základní typy jsou jen zlomkem produkce tvarů, typů a námi 
používaných materiálů.

V2101 V206V202 V207V203 V208V204 V209V205 V210 V211 V215V212 V216V213 V217V214 V218 V219

∅ 18

V254

∅ 16

V253

∅ 14

V252

∅ 12

V251

∅ 50

M201
U101 U102 U103 U104

∅ 40

M202



Materiály (základní)

info@chalupainteriery.cz         www.chalupainteriery.cz

Na výrobu schodišť používáme všechny dostupné 
materiály. Alternativou k masivu je dýha tl. 2,5 mm, kte-
rá nesnižuje kvalitu a užitnou hodnotu díla. Používáme  
k výrobě i nedřevěné materiály jako sklo, kov, nerez, plast...

V našem interiérovém studiu Vám vaše schodi-
ště navrhneme, zpracujeme vizualizaci a cenovou 
nabídku. Máme zde vystaveny vzorky všech nejběž-
něji používaných materiálů a komponentů k výrobě 
schodišť.

Montáže provádíme pouze našimi kmenovými za-
městnanci, kteří jsou pečlivě proškoleni. Před každou 
montáží jsou detailně seznámeni se zakázkou, tak 
aby byla provedena v co nejvyšší kvalitě a krátkém 
čase montáže.

Konstruktéři v naší výrobě schodiště detailně 
zpracují a naprogramují pro přesné obrobení na 
CNC obráběcím centru, díky čemuž jsme schopni 
dosáhnout maximální přesnosti a kvality opraco-
vání. Ta se projeví v dlouhé životnosti schodiště.

Na naše výrobky a práci poskytujeme záruku 36 měsíců. Na výrobky 
od našich dodavatelů dle jejich záručních podmínek. Pozáruční servis je 
u nás samozřejmostí.

Naše studio

Naše montáž

Naše výroba

Naše záruka a servis

Dub fix

Ořech am. cink

Buk cink

Jasan cink

Dub cink

Třešeň ev. cink

Javor fix

Modřín fix

Buk fix

Jasan fix

Javor cink

Modřín cink
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