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Schody
drewniane
Olimpia Wolf

Schody drewniane
wybieramy czÚsto nie tylko
jako sposób na komunikacjÚ miÚdzy kondygnacjami,
ale jako atrakcyjny element
aranĝacji wnÚtrza, zwïaszcza, jeĂli umieĂcimy je w salonie lub w otwartym holu.

Drewniane

stopnie

Schody drewniane sÈ naturalnym wyborem w budynkach drewnianych, ale stosuje siÚ
je takĝe w murowanych, zwïaszcza gdy inwestorzy chcÈ z nich uczyniÊ ozdobÚ domu.
Najpopularniejsze sÈ schody o tradycyjnym wyglÈdzie, ale coraz czÚĂciej spotyka siÚ rozwiÈzania nowoczesne, a nawet awangardowe.

Umiejscowienie schodów
To, czy schody bÚdÈ wygodne, zaleĝy od tego, gdzie zostanÈ usytuowane i ile miejsca na
nie przeznaczymy. W nowoczesnych projektach coraz rzadziej spotyka siÚ klatkÚ schodowÈ: zazwyczaj architekci umieszczajÈ schody w holu lub w salonie, a wtedy waĝny jest ich ksztaït i wykoñczenie. Jako staïy element
wnÚtrza mogÈ w sposób decydujÈcy zawaĝyÊ na stylu i wyglÈdzie
caïego pomieszczenia. Nic wiÚc dziwnego, ĝe drewno – materiaï róĝnorodny, naturalny i efektowny i jednoczeĂnie trwaïy – jest tak czÚsto wybierane do wykonania schodów.
Umiejscowienie schodów ma wpïyw na dïugoĂÊ korytarzy
i holu na kaĝdym piÚtrze domu. Warto umieszczaÊ schody w centralnym miejscu domu, by byïo z nich blisko do pomieszczeñ.
DziÚki temu komunikacja w domu nie bÚdzie wymagaïa dïugich
fot. Rintal

Tradycyjnie schody drewniane wytwarzaïo
siÚ z tarcicy sosnowej, Ăwierkowej lub dÚbowej. Obecnie surowcem do ich budowy jest
twarde drewno – dÚbina, jesion, brzoza, wiĂnia, czereĂnia i wiele gatunków egzotycznych – choÊ schody z nich sÈ zwykle kilkadziesiÈt procent droĝsze.
Elementy drewniane przeznaczone na schody powinny byÊ wyselekcjonowane przez fachowca, dobrze wysuszone i zabezpieczone przed korozjÈ biologicznÈ. Powinny byÊ
teĝ zaimpregnowane preparatem zwiÚkszajÈcym odpornoĂÊ ogniowÈ, aby mogïy byÊ
bezpiecznÈ drogÈ ewakuacji w pierwszej
fazie poĝaru.

fot. Mera

Jakie drewno?

Schody jednobiegowe doskonale siÚ sprawdzajÈ jako wejĂcie na antresolÚ
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fot. Marchewka

Schody drewniane

Schody umieszczone miÚdzy salonem a holem. Ich efektowny wyglÈd stanowi uzupeïnienie wystroju
salonu, a jednoczeĂnie peïniÈ funkcjÚ oddzielajÈcÈ salon od holu

Elementy schodów

JeĂli siÚ planuje wybudowanie schodów, warto znaÊ nazewnictwo ich elementów: ïatwiej
siÚ wtedy porozumieÊ z projektantem, sprzedawcÈ i wykonawcÈ:
bieg – nachylona czÚĂÊ
schodów prowadzÈca w
jednym kierunku i skïadajÈca
siÚ z jednakowych stopni
dusza – przestrzeñ miÚdzy
rozsuniÚtymi biegami
schodów dwubiegowych lub
otoczona biegami schodów
trzybiegowych (ew. poĂrodku
biegu wachlarzowego);
schody na rysunku nie majÈ
duszy, ale gdyby miaïy, to by
siÚ znajdowaïa wïaĂnie tutaj
spocznik – pozioma pïyta
koñczÈca bieg na póïpiÚtrze
balustrada
tralka – wypeïnienie
balustrady
belka policzkowa – belka, na
której opierajÈ siÚ stopnie;
bocznÈ powierzchniÚ
biegu nazywa siÚ czasem
policzkiem
stopnica (podnóĝek) –
pozioma czÚĂÊ stopnia, na
której stawia siÚ stopÚ
podstopnica (przednóĝek)
– pionowa czÚĂÊ stopnia;
schody aĝurowe ich nie majÈ
nosek – czÚĂÊ stopnia
wysuniÚta nad podstopnicÚ i
zwiÚkszajÈca jej powierzchniÚ

korytarzy, lecz bÚdzie ograniczona do niezbÚdnego minimum.
Szczególnie starannie trzeba dobraÊ rodzaj
i umiejscowienie schodów w maïym domu,
aby nie zajmowaïy one zbyt wiele przestrzeni.
W wiÚkszym domu moĝna pozwoliÊ sobie
na bardziej swobodne urzÈdzanie przestrzeni
i przeznaczyÊ wiÚcej miejsca na komunikacjÚ,
poniewaĝ jest w nim wiÚcej pomieszczeñ.
Zarówno w duĝym, jak i maïym domu schody mogÈ byÊ waĝnym elementem wystroju – jeĂli zostanÈ umieszczone w holu wejĂciowym
lub ich czÚĂÊ albo caïoĂÊ znajdzie siÚ w salonie.
Warto dobrze przemyĂleÊ, czy bardziej odpowiadaÊ nam bÚdÈ schody w oddzielnej
klatce schodowej, czy teĝ ïÈczÈce przestrzeñ
wypoczynkowÈ z przestrzeniÈ komunikacyjnÈ. Oto zalety i wady schodów w obydwu
wariantach:
w klatce schodowej:
komunikacja miÚdzy kondygnacjami nie
przeszkadza uĝytkownikom pomieszczeñ
mieszkalnych,
klatka schodowa chroni pomieszczenia od
wzajemnego przenikania haïasów,
salon jest wydzielonÈ przestrzeniÈ prywatnÈ, co jest waĝne, gdy np. w domu mieszka kilkuosobowa rodzina z nastoletnimi dzieÊmi
zajmujÈcymi pokoje na piÚtrze (korzystajÈc
z klatki schodowej nie krÚpujÈ rodziców odpoczywajÈcych w salonie) lub wielopokoleniowa
rodzina – z dziadkami,
klatka schodowa ujmuje domowi przestrzennoĂci i moĝe wyglÈdaÊ jak w hotelu lub
w bloku wielomieszkaniowym.
w salonie:
w domu ïatwo rozchodzÈ siÚ haïasy z parteru do pokojów na górze i odwrotnie, a takĝe
zapachy, które ïatwo pïynÈ w górÚ z kuchni na
parterze,
schody dodajÈ salonowi przestrzennoĂci
i mogÈ byÊ efektownym elementem jego wystroju,
miejsce, które trzeba by przeznaczyÊ na
klatkÚ schodowÈ, moĝna wykorzystaÊ inaczej,
salon nie jest miejscem wydzielonym,
a wiÚc poruszajÈcy siÚ po schodach mogÈ zakïócaÊ odpoczynek osobom przebywajÈcym
w salonie.
JeĂli wahamy siÚ umieĂciÊ schody w salonie
tylko ze wzglÚdu na haïas, moĝna mu zaradziÊ
na kilka sposobów:
wybraÊ ciÚĝkie materiaïy na Ăciany pomieszczeñ, np. cegïÚ ceramicznÈ peïnÈ, cegïÚ silikatowÈ,
zabudowaÊ schody fragmentami Ăcian
i peïnymi balustradami,
poïoĝyÊ w domu dywany i powiesiÊ zasïony.
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ceny brutto

4999 zï

ok. 15 000 zï

DOLLE

RINTAL POLSKA

model: Copenhagen
rodzaj: schody moduïowe
materiaï: konstrukcja metalowa, balustrada ze
stali nierdzewnej,
stopnie
– drewno
hevea
wymiary:
wysokoĂÊ
kondygnacji
– max. 292
cm
gwarancja:
2 lata

model: Knock Wood
rodzaj: schody moduïowe/zabiegowe
materiaï: buk
wymiary: wg indywidualnego zamówienia przez klienta
gwarancja: 1 rok

ok. 24 000 zï

od 25 000 zï

SCHODY BEDOWICZ

DOMASKI

model: Belkowe
rodzaj: schody zabiegowe, oparte na
centralnej belce
materiaï: dÈb barwiony
wymiary: ok 2 × 2,5 m
gwarancja: 1 rok

rodzaj: schody zabiegowe
materiaï: drewno sapeli
wymiary: pomieszczenie o wysokoĂci 3 m,
otwór w stropie 2 × 3 m
gwarancja: 5 lat

27 000 zï

40 000 zï

SCHODY PRUDLIK

GROT

rodzaj: schody giÚte, aĝurowe
materiaï: schody: egzotyczne drewno
wenge; balustrada: stal
nierdzewna
wymiary:
schody do
klatki
schodowej
o wymiarach
gï. 280 × szer.
240 × wys.
315 cm.
gwarancja:
5 lat

model: WANESSA
rodzaj: schody spiralne
materiaï:
stal nierdzewna, kamieñ
BLACK
GALAXY
wymiary:
Ărednica
1800 mm
gwarancja:
2 lata

Rodzaje schodów
Jednobiegowe proste. SÈ ïatwe
do wykonania i niedrogie, zajmujÈ najmniej
miejsca. Moĝna je
stosowaÊ tam, gdzie
kondygnacje sÈ niewysokie i wystarczÈ schody liczÈce nie wiÚcej niĝ 17 stopni (na wiÚcej w jednym
biegu nie pozwalajÈ przepisy). Dobrze siÚ sprawdzajÈ jako schody prowadzÈce na antresolÚ.
Dwubiegowe proste.
To schody najpopularniejsze, z biegiem górnym usytuowanym równolegle do dolnego. MiÚdzy biegami umieszczony
jest spocznik. SÈ ïatwe do wykonania, zajmujÈ stosunkowo niewiele miejsca
i sÈ wygodne. SprawdzajÈ
siÚ zarówno w zamkniÚtej klatce
schodowej, jak i caïkowicie otwarte
na pomieszczenie, w którym siÚ znajdujÈ.
Dwubiegowe ïamane. MajÈ biegi rozdzielone spocznikiem, ustawione wzglÚdem siebie pod kÈtem prostym.
SÈ wygodniejsze od jednobiegowych prostych, bo majÈ
mniejszÈ liczbÚ stopni
w biegu.
Jednobiegowe krÚte.
Nazywane inaczej krÚconymi lub spiralnymi.
ZajmujÈ niewiele miejsca, dlatego nadajÈ siÚ do maïych domów, ale mogÈ
byÊ niewygodne dla dzieci
i osób starszych. Projektuje
siÚ je na rzucie koïa. Moĝna
je kupiÊ gotowe i samodzielnie zmontowaÊ. Dobrze wyglÈdajÈ
w salonie.
Jednobiegowe wachlarzowe. Na takie
schody potrzeba duĝo miejsca, ale sÈ bardzo
efektowne. Stopnie majÈ zmiennÈ szerokoĂÊ
na caïej dïugoĂci biegu. SÈ wygodne, gdy
wewnÚtrzny promieñ krzywizny jest
na tyle duĝy, ĝe wÚĝszy koniec stopnia ma szerokoĂÊ
co najmniej 16 cm.
Trójbiegowe ïamane. SkïadajÈ siÚ
z trzech biegów rozdzielonych spocznikami. WymagajÈ najwiÚcej miejsca, ale dziÚki krótkim biegom sÈ
bardzo wygodne. Gdy sÈ poprowadzone
przy Ăcianach, uzyskuje siÚ w Ărodku
pustÈ przestrzeñ, którÈ moĝna
zagospodarowaÊ.

Schody drewniane

samodzielnie. Kupuje siÚ je w kompletnych zestawach z doïÈczonÈ instrukcjÈ montaĝu. Elementy drewniane mogÈ
byÊ wykoñczone lub przeznaczone do
polakierowania juĝ po zmontowaniu.
Standardowe schody gotowe majÈ od
270 do 310 cm wysokoĂci i do 100 cm
szerokoĂci.
Gïówne elementy konstrukcji zwykle
wykonane sÈ z litego, giÚtego lub klejonego

drewna albo ze stali. Schody gotowe skïadajÈ siÚ z powtarzalnych elementów (moduïów), montuje siÚ je szybko i ïatwo juĝ
po zakoñczeniu budowy. W zdecydowanej
wiÚkszoĂci sÈ samonoĂne, a do konstrukcji podïogi i stropu przymocowuje siÚ je za
pomocÈ Ărub rozporowych; proste schody
policzkowe czasami przykrÚca siÚ bezpoĂrednio do Ăcian. Na Ăruby mocuje siÚ teĝ
stopnie i balustrady.

fot. Alco

Jak kupiÊ schody?
Schody kacze. Przeznaczone do bardzo maïych
wnÚtrz dla zapewnienia poïÈczenia z poddaszem
lub piwnicÈ. Ze wzglÚdu na ograniczenie miejsca
sÈ bardzo strome, dlatego majÈ stopnie naprzemiennie powycinane, aby ïatwiej byïo siÚ po nich
poruszaÊ. MogÈ byÊ proste lub ïamane

Schody gotowe
Schody zamawiane u stolarza wedïug indywidualnego projektu niewÈtpliwie sÈ najbardziej
efektowne, ale teĝ doĂÊ kosztowne. Znacznie
tañsze sÈ schody gotowe sprzedawane w elementach. Zazwyczaj moĝna je zamontowaÊ

Moĝna kupiÊ schody zamawiajÈc indywidualny projekt. Gotowe schody moĝna wybraÊ z katalogu. Niektórzy producenci majÈ w swojej ofercie takĝe modele do samodzielnego montaĝu. Wiele
modeli moĝna kupiÊ w duĝych sklepach budowlanych i samodzielnie zmontowaÊ wedïug instrukcji producenta. Zanim kupi siÚ schody, trzeba zmierzyÊ szerokoĂÊ, gruboĂÊ i dïugoĂÊ otworu
w stropie; wysokoĂÊ od podïogi parteru do podïogi na piÚtrze oraz pomieszczenie, z którego schody majÈ prowadziÊ na górÚ (przed wejĂciem na schody i przed zejĂciem z nich musi
pozostaÊ co najmniej 70–80 cm pustej przestrzeni). JeĂli jest taka moĝliwoĂÊ, to warto wypróbowaÊ schody w salonie producenta: przejĂÊ siÚ po nich kilkakrotnie i sprawdziÊ, czy sÈ wygodne, nie trzÚsÈ siÚ i nie dudniÈ. Warto teĝ zapytaÊ, ile trzeba dopïaciÊ za montaĝ (zwykle jest to 10–
15% wartoĂci schodów), a takĝe czy ich transport jest bezpïatny (wiele firm tak siÚ reklamuje, ale
nie zawsze to prawda). Warto teĝ zapytaÊ o czas realizacji zamówienia: moĝe on wynosiÊ od kilku tygodni do kilku miesiÚcy. Warto równieĝ zapytaÊ o zasady gwarancji, na jakie elementy jest
udzielana i na jak dïugo. Niektórzy producenci udzielajÈ jej np. na rok, inni na piÚÊ lat.
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fot. Zlem

Schody aĝurowe, zabiegowe ïadnie i lekko prezentujÈ siÚ w otwartym holu

Schody giÚte zwykle przygotowuje siÚ w zakïadzie produkcyjnym
(po wczeĂniejszym wykonaniu dokïadnego pomiaru w domu klienta) i w caïoĂci dostarcza na miejsce.

Odpowiednio zaaranĝowane schody, np. krÚte stanowiÈ bardzo wyraěny akcent wystroju wnÚtrza

fot. Centrum Schodów

Aby schody byïy wygodne
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To, czy schody w domu sÈ wygodne, najbardziej odczuwajÈ dzieci
i osoby starsze.
Stopnie nie mogÈ byÊ wyĝsze niĝ 19 cm – wyjÈtkiem sÈ schody piwniczne i strychowe, które jako rzadziej uĝytkowane, mogÈ byÊ mniej
wygodne i mieÊ stopnie wysokoĂci 20 cm. CzÚsto uĝywane schody powinny byÊ wygodne, a za takie uwaĝa siÚ je wtedy, gdy majÈ stopnie
o wysokoĂci nieprzekraczajÈcej 17 cm.
Wymiary stopni powinny byÊ dostosowane do dïugoĂci kroku przeciÚtnego czïowieka: suma szerokoĂci oraz podwójnej wysokoĂci stopnia powinna wynosiÊ od 60 do 65 cm. Zaleca siÚ przy tym, by szerokoĂÊ stopni nie byïa mniejsza niĝ 25 cm, ale dla osób o duĝych
stopach wygodniejsze bÚdÈ stopnie szerokoĂci ok. 30 cm.
Sposobem na zwiÚkszenie powierzchni stopni bez zwiÚkszania powierzchni zajmowanej przez schody jest przedïuĝenie stopnic noskami
lub pochylenie podstopnic.
Stopnie schodów zabiegowych i krÚtych muszÈ mieÊ nie mniej niĝ
25 cm w odlegïoĂci 40 cm od wewnÚtrznej krawÚdzi.
Wymiary stopni w jednym biegu powinny byÊ takie same. Wymagana
przepisami szerokoĂÊ biegu schodów oraz spoczników to co najmniej
80 cm, jednak trzeba pamiÚtaÊ, ĝe to minimum i na takich schodach
trudno siÚ minÈÊ i nieïatwo po nich wnosiÊ duĝe przedmioty (np. meble). Wygodniej jest, jeĂli szerokoĂÊ biegu schodów wynosi 90–100 cm,
a nawet 110 cm, jeĂli po schodach majÈ siÚ swobodnie mijaÊ dwie osoby.
SzerokoĂÊ spocznika powinna wynosiÊ co najmniej 80 cm, ale wskazane jest, aby byï co najmniej o 20 cm szerszy. Spocznik jest konieczny,
gdy wysokoĂÊ kondygnacji przekracza 270 cm.
Warto wiedzieÊ, ĝe szerokoĂÊ schodów mierzy siÚ pomiÚdzy balustradami i na rzeczywistÈ szerokoĂÊ biegu wpïywa wiÚc ich ksztaït
i sposób zamocowania.

Fakr
fot.

Na strych, na który wystarczy wejĂÊ kilka razy
w roku, by dokonaÊ drobnych napraw lub przeprowadziÊ sezonowÈ konSkïadane schody
serwacjÚ komina, mogÈ na strych sÈ bardzo
prowadziÊ schody, które sÈ funkcjonalne – nieuĝywane zamkniÚte
na co dzieñ zïoĝone i otwie- sÈ w klapie zamocora siÚ je tylko wtedy, gdy sÈ wanej w stropie
potrzebne.
Schody skïadane mogÈ mieÊ konstrukcjÚ
drewnianÈ lub stalowÈ: rozkïada siÚ je jednym
ruchem – uĝywajÈc drÈĝka doïÈczonego do zestawu. Kiedy siÚ je skïada, chowajÈ siÚ w ramie
wmontowanej w otwór wïazu strychowego.
Najtañsze schody skïadane moĝna kupiÊ
w sklepach budowlanych juĝ za 200–300 zï. KÈt
nachylenia takich schodów wynosi 60–65°.

o

Schody
skïadane

Schody drewniane

Aby balustrada skutecznie chroniïa
przed upadkiem ze schodów,
powinna mieÊ co najmniej

90 cm

wysokoĂci,

a dla dzieci wskazana jest dodatkowa porÚcz
na wysokoĂci

fot. Wïodarczyk

75 cm

Balustrada moĝe mieÊ bardzo wymyĂlne ksztaïty, ale w domu z maïymi dzieÊmi trzeba sprawdziÊ, czy jest ona
bezpieczna, czyli czy nie ma za duĝych odstÚpów miÚdzy wypeïnieniem

Balustrady
SÈ niezbÚdne jako zabezpieczenie schodów
od strony otwartej przestrzeni, pomagajÈ
teĝ przy wchodzeniu i schodzeniu, powinny wiÚc stanowiÊ pewne i wygodne oparcie
dla dïoni.
Aby skutecznie chroniïy przed upadkiem
ze schodów, powinny mieÊ co najmniej

90 m wysokoĂci, a dla dzieci wskazana jest
dodatkowa porÚcz na wysokoĂci 75 cm.
Ponadto w domu, w którym mieszkajÈ dzieci, w ĝadnym miejscu w balustradzie nie
powinno byÊ przerw szerszych niĝ 12 cm,
aby maïe dziecko nie mogïo wsunÈÊ gïowy
miÚdzy elementy balustrady i upaĂÊ
z wysokoĂci.

BalustradÚ tworzy porÚcz mocowana do
sïupków i wypeïnienie miÚdzy sïupkami.
Ksztaïty porÚczy i wypeïnienia mogÈ byÊ
bardzo róĝne – zaleĝnie od fantazji inwestora, który dobiera je do stylu wnÚtrza.
PorÚcze schodów drewnianych wykonuje siÚ zazwyczaj równieĝ z drewna – zwykle
takiego samego jak schody. Wypeïnienie
balustrad drewnianych stanowiÈ czÚsto
elementy zwane tralkami lub proste prÚty
o przekroju kwadratowym albo toczone na
frezarce w wymyĂlne ksztaïty. Do nowoczesnych wnÚtrz moĝna zamówiÊ schody drewniane z prostymi sïupkami z prÚtów stalowych.
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