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Domy jednorodzinne są w większości �skazane� na schody.
A niezależnie od tego czy łączą kondygnacje, czy prowadzą na
strych lub do piwnicy, muszą być bezpieczne i wygodne.
A zaprojektowane z pomysłem będą znaczącym elementem
aranżacji wnętrza.
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Ostatnie tendencje w projektowaniu
domów i mieszkań, to �wyjście� schodów
z głębokiego cienia klatek schodowych
na światło dzienne. Pojawiają się �na
salonach� lub w reprezentacyjnych
holach.

PIĘKNE
I TRWAŁE

Schody są przede wszystkim środkiem
komunikacji, ale odpowiednio dobrane
podkreślą wystrój wnętrza. A są na tyle
dominujące, że nietrafiony wybór może
zepsuć efekt wcześniejszych dokonań.
Zależnie od tego, jaką chcemy nadać
im rangę, mogą być proste i skromne
lub bardzo dekoracyjne i okazałe. 
W niewielkich pomieszczeniach
najlepiej sprawdzają się schody krę-
cone, które nie zajmują wiele miejsca.
Nie będą we wnętrzu dominowały,
a jedynie stworzą rodzaj architekto-
nicznej rzeźby. Do dużych wnętrz pasu-
ją schody bardziej reprezentacyjne,
�bogato� wykończone i zajmujące
więcej przestrzeni. 
Schody metalowe lub szklane,
oszczędne w formie będą ważnym
akcentem dekoracyjnym we wnętrzu
urządzonym w nowoczesnym stylu.
Dodatkowo ich lekkość mogą pod-
kreślać wypełnienia ze szkła, delikatna
balustrada lub... jej brak. Schody drew-
niane będą pasowały zarówno do
wnętrz prostych, minimalistycznych,
jak i bogatych, stylowych. Wszystko
zależy od rodzaju drewna, bryły, kształ-
tu, a także rodzaju balustrady. Schody
kamienne najbardziej pasują do rezy-
dencji � wnętrz stylowych lub styli-
zowanych. 
Do domów urządzonych klasycznymi
meblami będą pasowały schody
z prostymi biegami, z frezowanymi lub
ozdobnie toczonymi tralkami. Ich bryła
może być masywna, ale nie powinna
dominować we wnętrzu, aby nie kon-
kurować z jego wystrojem. Z meblami
stylowymi dobrze komponują się
również schody z ręcznie kutą
balustradą, z motywami nawiązującymi
do epoki, z której pochodzą meble lub
inne elementy wyposażenia. 
Podczas wyboru schodów warto
pokusić się o oryginalne rozwiązania.

! 1 Drewniana posadzka ma kontynuację w takich samych stopniach
! 2 Ostatni trend � schody bez balustrady � bardzo ciekawe w formie, jednak nie bardzo

nadają się do domów, gdzie są małe dzieci
! 3 Kamienne schody zachwycają swym klasycznym pięknem

fot. Komfort
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fot. DLH Drewno
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Mogą stać się przecież małym
domowym dziełem sztuki. Jednak
stworzenie niebanalnych schodów
najlepiej powierzyć architektowi.

WYGODA 
PRZEDE WSZYSTKIM

Schody zazwyczaj projektuje się w holu
lub salonie. Wybór miejsca, oprócz
kwestii użytkowych (korzystanie ze
schodów w holu będzie mniej krępu-
jące) powinien opierać się również na
walorach dekoracyjnych � schody
o atrakcyjnej formie lub wykonane
z ciekawego materiału warto wyeks-
ponować w salonie. 
Najwygodniejsze są schody o prostych
biegach (jedno- lub dwubiegowe).
Charakteryzują się one jednakową
wysokością i szerokością stopni oraz
takim samym nachyleniem biegów na
całej długości. Jednak wymagają dosyć

dużo przestrzeni. Znacznie mniej miejsca
potrzeba do zbudowania schodów
zabiegowych, które pozwalają na skróce-
nie długości biegów. Podobne możliwoś-
ci stwarzają schody kręte. Zajmują
niewiele miejsca, ponieważ mają kształt
walca. Należy jednak pamiętać, że stop-
nie, zarówno schodów zabiegowych, jak
i krętych, mają zróżnicowaną szerokość,
co sprawia, że chodzi się po nich mniej
bezpiecznie, trudniej też będzie wnieść
na piętro kanapę czy szafę. Jednak to
właśnie tego typu schody, ze względu na
swój kształt, mogą okazać się ciekawą
ozdobą wnętrza.

SCHODOWE
MATERIAŁY

Schody buduje się najczęściej w trak-
cie wznoszenia konstrukcji domu, ale
można też zamontować je później �
w czasie wykańczania wnętrz. W pier-
wszym przypadku są to zazwyczaj
schody żelbetowe, które następnie
wykańcza się drewnem, płytkami
ceramicznymi lub kamieniem natural-
nym. Jednak w domach jednorodzin-
nych buduje się je coraz rzadziej,
ponieważ są ciężkie i dość pra-
cochłonne. 
Znacznie popularniejsze są schody o kon-
strukcji drewnianej. Wykonuje się je
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fot. S. Kasper

fot. Filius
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z twardych gatunków drzew liściastych,
a także coraz częściej (ze względu na
trwałość i ciekawą kolorystykę) z drewna
egzotycznego. Mogą być pełne (z pod-
stopnicami) lub ażurowe � �lżejsze�
w wyglądzie. 
Schody można zamówić na wymiar lub
kupić gotowe. Jeżeli mają być wizytówką
naszego domu, to lepiej zdecydować się
na te robione na zamówienie. Wtedy będą
wielkością i formą idealnie dopasowane do
przestrzeni, jaką chcemy na nie przez-
naczyć. 

Wśród schodów gotowych najpopu-
larniejsze są modułowe, w których elemen-
ty nośne umieszczone są w połowie dłu-
gości stopni, tworząc z nimi pojedyncze
moduły. Łączy się je ze sobą w sposób
zaproponowany przez producenta lub
według własnego projektu. Zazwyczaj
mają konstrukcję metalową z drewnianymi
lub metalowymi stopniami, rzadziej są całe
z drewna. Również schody kręcone można
kupić jako gotowe do samodzielnego mon-
tażu. Składają się ze stalowego lub alumi-
niowego słupa nośnego (mocowanego do

fot. Grot fot. Domański

fot. Stajder fot. Schody Trąbczyński
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fot. Domański

fot. Prodlew

! 4 Świetny pomysł � końcówki stopni

wykończono jasnym gatunkiem drewna,
który nie tylko jest bardzo dekoracyjny,
ale również zwiększa bezpieczeństwo 

! 5 Proste, ażurowe schody drewniane
będą dobrze wyglądały w klasycznym
wnętrzu

! 6 Piękne reprezentacyjne schody
z kutymi balustradami pasują
do stylowych wnętrz

! 7 Ciekawą propozycją dla osób szukają-
cych niebanalnych rozwiązań mogą być
szklane schody

! 8 Piękne drewno, ciekawa balustrada
� pałacowe klimaty

! 9 Piękna kuta balustrada dopełnia całości
! 10 Biała balustrada sprawia, że schody

�znikają� we wnętrzu
! 11 Taka balustrada pasuje do surowych

wnętrz
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podłogi i sufitu), stopni oraz balustrady.
Stopnie, mocowane do słupa za pomocą
elementów regulujących wysokość, mogą
być wykonane z różnych materiałów �
drewna, metalu, rzadziej kamienia czy
szkła.

WAŻNY
ELEMENT

Oprócz kształtu schodów oraz materia-
łów, z których zostały wykonane,
niezwykle istotnym elementem jest
balustrada. Jest nie tylko elementem
zapewniającym bezpieczeństwo pod-
czas użytkowania schodów, ale bardzo
często pełni funkcję dekoracji. Możli-
wości komponowania wzoru balustrady
są wprost nieograniczone. Tutaj można
pozwolić sobie na odrobinę szaleńst-
wa, pod warunkiem, że wzornictwo
będzie współgrało z wystrojem po-
mieszczenia i konstrukcją schodów.
Balustrady pełne, wykonane z żelbetu,
płyt g-k czy pustaków szklanych, są
bezpieczniejsze, ale zmniejszają opty-
cznie pomieszczenie i dzielą je na
mniejsze części. Z tego względu nada-
ją się raczej do dużych wnętrz.
Wykończenie takiej balustrady powin-
no uwzględniać kolor i fakturę ścian.
Poręcz może być przymocowana na
wierzchu, z boku lub wpuszczona
w mur. 
Znacznie lżejsze w wyglądzie są
balustrady ażurowe � drewniane lub me-

talowe � składające się ze słupków,
poręczy i wypełnienia. Drewniane ele-
menty balustrady muszą być grubsze niż
metalowe i przy wąskich schodach mogą
wyglądać zbyt ciężko, dlatego lepiej
sprawdzą się w przestrzennych wnę-
trzach. Drewniane tralki mogą być
rzeźbione, toczone lub frezowane, wtedy
kierują uwagę na schody, ale w małym
pomieszczeniu taka balustrada będzie
wyglądała ciężko. Można również zas-
tosować balustrady z poziomo zamo-
cowanymi deskami lub z elementami
z drewna giętego, którymi można
wykończyć schody o nietypowych kształ-
tach. 
Balustrady stalowe pasują do wnętrz
nowoczesnych. W takich pomiesz-
czeniach można wykorzystać również
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fot. Marchewka

fot. Pro-Line
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inne materiały. Projektanci coraz częś-
ciej przenoszą do domów mieszkal-
nych pomysły z lokali użytkowych �
balustrady z metalowej siatki i per-
forowanej blachy, z lin stalowych lub
z wypełnieniami z pleksi czy szkła.
W domach urządzonych w tradycyjnym
stylu lepiej sprawdzą się piękne
balustrady z kutego metalu, które mogą
być też uzupełnieniem podobnych
w charakterze okuć, klamek, krat czy lamp.
Zadaniem balustrady jest przede
wszystkim zapewnienie bezpieczeńst-
wa osobom znajdującym się na
schodach. Z tego też powodu, prześwit
między poszczególnymi elementami
balustrady (zwłaszcza gdy w domu są
małe dzieci) nie powinien wynosić
więcej niż 10-12 cm. Aby była wygod-
nym oparciem przy wchodzeniu,
poręcz powinna znajdować się na
wysokości co najmniej 90 cm. Przy
stromych schodach, zwłaszcza jedno-
biegowych, warto zamontować poręcz
z obu stron ich biegu.

NIE TYLKO
EFEKTOWNIE

Od dobrego oświetlenia schodów
zależy bezpieczeństwo ich użytkowa-
nia, ale również w dużym stopniu efekt
wizualny. Dobrze, gdy w ciągu dnia
będą się znajdowały w obszarze
światła dziennego. Wieczorem i w nocy
najlepiej oświetlą je kinkiety rozmiesz-
czone wzdłuż biegu lub specjalne
lampki umieszczone na dole ściany
przy stopniach. Można też podświetlić
same stopnie. Ważne jest, aby główne
oświetlenie można było włączać i na
dole, i na górze schodów.                     "

fot. Pro-Line fot. Pro-Line

fot. Vitrosilicon
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! 12 Lampki umieszczone nisko przy stop-
niach będą dobrze je doświetlać

! 13 Ciekawa, metalowa balustrada pasuje
do nowoczesnych wnętrz

! 14 Światło wpuszcza ścianka z pustaków
szklanych

! 15-16 Kuta balustrada może być dziełem
sztuki
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