SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, MONTOVANÁ SCHODIŠTĚ
Schodišťové stupně a montovaná schodiště se vyrábí na zakázku
podle požadavku zákazníka s ohledem na charakter terénu i okolí.
Poznámka
betonové
lože
První schodišťový nájezdový stupeň se pokládá dolní
polovinou
pod
povrch pochozí plochy, přímo na zhutněný terén, k zabezpečení plyschodišťové
stupně
nulého
nájezdu.
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Venkovní schodišťové stupně jsou určeny k překonání výškových
úrovní na zahradách a v okolí rodinných a bytových domů. Z těchto
vyspádovaná zemní pláň
schodišťových stupňů lze sestavit schodiště různých tvarů, od zaoblených až po pravoúhlé.
Vlastní osazení do terénu je poměrně snadné, a v krátkém čase je
betonová patka
tak možné jejich užívání. Pokládají se na zhutněný terén a podsypávají se štěrkem (běžný způsob zabudování informativně znázorněn
na obrázcích níže). Jejich povrch může být pemrlovaný ze všech
pohledových stran nebo pouze z jedné.

Výroba tohoto systému schodišťových bloků probíhá na zakázku
dle individuálních požadavků zákazníka. Vyrábějí se v hladkém provedení a v tryskané povrchové úpravě, přičemž hladké provedení
může být doplněno o pemrlovaný protiskluzový pásek.
Schodišťové stupně v hladkém provedení se vyrábějí v přírodní
barvě. Schodišťové stupně v tryskaném provedení lze na zakázku
vyrobit i v těchto barvách – cihlová, okrová, antracit, písková.
Další variantou tohoto programu je imitace kamenných schodů
a schodů s reliéfem struktury dřeva.
Jedná se o schod GRACIE, schod FURIE a schod BARK (reliéf
struktury dřeva). Výrobní rozměry jsou přesně stanoveny. Schod
GRACIE se vyrábí v těchto barvách – přírodní a pískovcová.
Schod FURIE se vyrábí v těchto barvách – přírodní, pískovcová
a černá. Schod BARK se vyrábí ve třech barevných provedeních –
hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá.
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Schodiště lze na zakázku vyrobit i v barevném provedení (černá,
cihlová, hnědá, okrová).
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Výroba probíhá na zakázku dle požadavků zákazníka. Konstrukčně se
celý systém skládá ze schodnice pro uložení jednotlivých schodišťových desek (stupňů), nosné podpěry, vlastních schodišťových desek
a schodišťové podesty. V případě požadavku zákazníka je samozřejmě
možné dodat pouze některou či některé části tohoto schodišťového
systému. Nosná podpěra může být nahrazena vetknutím schodnice
do nosné stěny.

Schodišťové desky a podesty jsou standardně opatřeny protiskluzovou úpravou, buďto v podobě podélného pemrlovaného pásku
umístěného při hraně nášlapné plochy nebo jsou plochy otryskány
celoplošně.
Kotvení zábradlí je řešeno individuálně po dohodě
se zákazníkem,
flexibilní
lepidlo
nebo betonový potěr
např. pomocí závitového pouzdra, nebo ocelové plotýnky.
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Další variantou tohoto programu je výroba schodišťových
11–22, 16–32 desek,
(popř. Takto
recyklát) modifive kterých je zalito závitové pouzdro nebo plotýnka.
vyspádovaná
zemní pláň
kované schodišťové desky je možno ukotvit na ocelové schodnice.
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Venkovní železobetonové montované schodiště je určeno zejména
pro zajištění přístupu k rodinným a bytovým domům. S výhodou lze
použít např. v rámci rekonstrukcí vstupních schodišť panelových
bytových domů. Možné je i jeho použití k bezpečnému překonání
různých výškových rozdílů v terénu, např. v zahradách apod. Výhodou těchto schodišť je poměrně snadná montáž, díky které je
v krátkém čase možné jeho okamžité používání.
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MONTOVANÁ SCHODIŠTĚ

Podrobný návod na montáž venkovního schodiště najdete na
www.presbeton.cz.

