WEWNÊTRZNE
SCHODY

RINTAL

Rintal Polska sp.z o.o to uznany w Europie producent schodów do wnêtrz. Ma
oddzia³y w 16 miastach Polski. Przedstawiciele firmy s¹ w stanie dojechaæ do
ka¿dego miejsca w Polsce, dziêki
Mobilnemu Studiu Schodów.

Schody wewnêtrzne
Schody firmy Rintal wykonuje siê
w standardzie z drewna bukowego lub
sklejki bukowej, w ca³oœci b¹dŸ
w po³¹czeniu z metalem. Drewno
bukowe mo¿e byæ koloryzowane
w kilku odcieniach (np. d¹b, palisander, czereœnia itp.).
Elementy metalowe s¹ malowane
proszkowo w wybranej przez klienta
kolorystyce. Na ¿yczenie firma wykonuje schody z innych gatunków drewna, równie¿ egzotycznego.
Modele Knock+, Araya+, Araya 02,
Knock 02 s¹ to schody modu³owe,
a¿urowe na lekkiej konstrukcji metalowej lub drewnianej. Centralna konstrukcja pozwala przybieraæ tym schodom przeró¿ne formy litery: U, S, L,
spiralne i proste. Brak podstopni
nadaje tym modelom lekkoœci. Nadaj¹
siê zarówno do wnêtrz nowoczesnych,

POLSKA

jak i do tych bardziej tradycyjnych.
Transforma to schody
o nieco innej konstrukcji
noœnej. Wygl¹dem przypominaj¹ klasyczne
schody policzkowe, ale
ju¿ sama ich nazwa
sugeruje mo¿liwoœæ ró¿nych transformacji. Co
wa¿ne, mo¿liwe jest
przekszta³cenie schodów
wraz ze zmieniaj¹cym siê
wystrojem wnêtrza.
Bitra to klasyczne schody policzkowe,
wykonane w ca³oœci z drewna
(ewentualnie z tralk¹ kut¹) z piêknym
zaokr¹glonym rozwi¹zaniem zabiegu.
Model ten bêdzie
najlepszym wyborem dla tych, którzy ho³duj¹ tradycji.

rzucie ko³a lub kwadratu
z centralnie umieszczonym s³upem noœnym,
stopnie wykonane s¹
z drewna, konstrukcja
s³upa w zale¿noœci od
modelu wykonana
z drewna lub metalu,
pochwyt porêczy wykonuje siê z tworzywa (typ
cobra) lub ze spiralnie
giêtego drewna. Ta
grupa schodów nadaje
siê szczególnie do
mieszkañ dwupoziomowych b¹dŸ ³¹czenia bardzo wysokich kondygnacji, ze wzglêdu na
zminimalizowan¹
powierzchniê rzutu.

Schody
krêcone
na s³upie
Phola, Tekla, Brio,
Mira, Tanita, Aga,
Kwadrata. S¹ to
schody oparte na

INFORMACJE
DODATKOWE
Firma Rintal wykonuje równie¿ us³ugi
w zakresie obiæ schodów betonowych.
W tym zakresie firma szczyci siê bardzo wysok¹ jakoœci¹ wykonania,
szczególnie detalu wykoñczeniowego
(w³oski design).
A D R E S F I R M Y:
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RINTAL POLSKA Sp. z o. o.
ul. 30 stycznia 43, 83-110 Tczew
tel. (58) 532 42 55-56
www.rintal.pl
e-mail: rintal@rintal.pl
numer bezp³atnej infolinii
0 800 357 418

