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Modulové designové interiérové schody 
kombinující pevnou kovovou konstrukci s 
možností instalace integrovaného LED 
osvětlení

Obrázek vpravo nahoře: detail kovové konstrukce s 
příčníky, schody a madlo v barvě White 84, konstrukce a 
sloupky zábradlí v barvě White

Model: KNOCK

RINTAL, vyrobené v Itálii

Obrázek nahoře: 13 
stupňové 1x 
zalomené schody, 
stupně a madlo v 
barvě White 84, 
konstrukce a 
sloupky zábradlí v 
barvě White, 
integrovaný systém 
osvětlení

Obrázek vlevo: 12 
stupňové 1x 
zalomené schody, 
stupně a madlo v 
barvě Walnut 25, 
konstrukce a 
sloupky zábradlí v 
barvě Anthracite 
Grey

Obrázek vpravo dole: detail kovové konstrukce a 
vymezovacích podložek s integrovaným osvětlením. 
schody a madlo v barvě Walnut 25, konstrukce a 
sloupky zábradlí v barvě White



Materiály a barevné provedení

Stupně

• Masivní bukové dřevo, hrubka 40 mm
• Maximální stabilita a mechanická pevnost 

díky technologii Finger Joint
• 3 vrstvy netoxického nátěru

Madlo zábradlí

• Masivní bukové dřevo v barvě stupňů

Kovová konstrukce

• Ocelové modulové prvky 
• Stříkané práškovou barvou odolnou vůči 

poškrábání

Sloupky zábradlí

• Ocelové svislé sloupky stříkané stejnou 
barvou jako kovová konstrukce (vzdálenost 
mezi sloupky méně než 10 cm) nebo

• Vodorovné příčníky stříkané nerezovou 
barvou

Barevné provedení – stupně, madlo

Barevné provedení – kovová 
konstrukce, sloupky

Konfigurace

Balení

Možnosti balení Balení obsahuje stupně, madlo, kovovou konstrukci a sloupky zábradlí (vnitřní 
strana)

Přímé schody - 12 přímých stupňů

1x zalomené schody - 9 přímých stupňů a 3 zalomené stupně

2x zalomené schody - 6 přímých stupňů a 6 zalomených stupňů
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White 84 Natural 12 Walnut 25

Sand 27 Cement 89 Dove 87

Lacquered 
White 94

Lacquered 
Black 95

White Anthracite Grey

Wengé 23

Přímé 2x zalomené1x zalomené

Silver Grey



Rozměry (relevantní pro všechny konfigurace)

Počet stupňů Výška mezi patry

10 stupňů
(1 balení)

- Min. 204 cm 
- Max. 244 cm (Max. 264 cm*)

11 stupňů
(1 balení)

- Min. 223 cm 
- Max. 266 cm (Max. 288 cm*)

12 stupňů
(1 balení)

- Min. 241 cm 
- Max. 289 cm (Max. 313 cm*)

13 stupňů
(1 balení + 1 stupeň)

- Min. 260 cm 
- Max. 311 cm (Max. 337 cm*)

14 stupňů
(1 balení + 2 stupně)

- Min. 278 cm 
- Max. 334 cm (Max. 362 cm*)

15 stupňů
(1 balení + 3 stupně)

- Min. 297 cm 
- Max. 356 cm (Max. 386 cm*)

16 stupňů
(1 balení + 4 stupně)

- Min. 315 cm 
- Max. 379 cm (Max. 411 cm*)

Unikátní systém RISE, který umožňuje nastavit různou výšku stupňů

• Možnost nastavení různé výšky mezi dolním a horním patrem se stejným počtem stupňů
• Možnost dosažení požadované výšky schodů s větším nebo menším počtem stupňů, t.j. možnost 

optimalizace výšky stupně a celkového prostoru, které konstrukce zabírá
• Nastavitelná výška stupně: min. 18,5 cm, max. 22,5 cm (nebo 24,5 cm za použití dodatečných 

vymezovacích podložek při montáži)
• Možnost volby šířky stupňů: 65 nebo 75 nebo 85 nebo 95 cm
• Nastavitelná nášlapná hloubka stupně: pro stupně široké 65 nebo 75 cm - min. 20, max. 22,5 cm; 

pro stupně široké 85 nebo 95 cm – min. 23, max. 25 cm
• Možnost instalace v levotočivé nebo pravotočivé konfiguraci
• Možnost zalomení dolů, na střed i nahoře
• Umístnění posledního horního stupně je pod úrovní podlahy vrchního patra snížené o výšku 

jednoho stupně
• Požadovaná šířka stropního otvoru: šířka stupně + 5 cm

Doplňky

Extra stupeň Zábradlí Balustráda Vymezovací 
podložka

Podstupnice
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* Za použití dodatečných vymezovacích podložek při montáži

S kovovou 
konstrukci a 
sloupky

Sloupky na 3 
stupně, vnější 
strana

Pro zajištění 
horního patra 
(výška 100cm)

Pro dosažení 
max. výšky 
stupně 24,5 cm

Konzola LED osvětlení

Mezi 
jednotlivými 
stupni

Horizontálně 
upevněná do 
steny


