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Interiérové schody kombinujúce dizajn a 
univerzálnosť v exkluzívnom, patentovanom 
riešení, ktoré spája výhody modulovej 
konštrukcie s estetickou stránkou

Obrázok hore: 13 stupňov, 
priame schody, schody a 
madlo vo farbe Walnut 25, 
kovová konštrukcia vo farbe 
White

Obrázok vľavo: 12 stupňov, 1x 
zalomené schody, schody a 
madlo vo farbe Walnut 25,  
kovová konštrukcia a stĺpikové 
zábradlie vo farbe White

Obrázok vpravo hore: detail 
stupňov, zábradlia a 
priečnikov, stupne vo farbe 
Walnut 25, kovová konštrukcia 
vo farbe White, priečniky z 
nerezovej ocele

Obrázok vpravo dole: detail 
stupňov, stupne a madlo vo 
farbe Walnut 25, kovová 
konštrukcia vo farbe White

Model: COMPOSITY

RINTAL, vyrobené v Taliansku, medzinárodne patentované 



Materiály a farebné prevedenie

Stupne

• Masívne bukové drevo, hrúbka 40 mm
• Maximálna stabilita a mechanická pevnosť 

vďaka technológii Finger Joint
• 3-vrstvový netoxický náter

Madlo zábradlia

• Masívne bukové drevo vo farbe stupňov

Kovová konštrukcia

• Oceľové modulové prvky
• Striekané práškovou farbou odolnou voči 

poškriabaniu

Stĺpiky zábradlia

• Oceľové zvislé stĺpiky striekané rovnakou 
farbou ako kovová konštrukcia (vzdialenosť 
medzi stĺpikmi menej ako 10 cm) alebo

• Vodorovné priečniky striekané farbou v 
nerezovom odtieni

Farebné prevedenie – stupne, madlo

Farebné prevedenie – kovová 
konštrukcia, stĺpiky

Konfigurácie

Balenie

Možnosti balenia Balenie obsahuje stupne, madlo, kovovú konštrukciu a stĺpiky zábradlia

Priame schody - 12 priamych stupňov

1x zalomené schody - 9 priamych stupňov a 3 zalomené stupne alebo
- 11 priamych stupňov a 1 medzipodestu

2x zalomené schody - 6 priamych stupňov a 6 zalomených stupňov alebo
- 10 priamych stupňov a 2 medzipodesty
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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

Priame 2x zalomené1x zalomené

Bez medzipodesty Bez medzipodesty

S medzipodestou S medzipodestou



Rozmery (relevantné pre všetky konfigurácie)

Počet stupňov Výška medzi poschodiami

9 stupňov
(1 balenie)

- Min. 175 cm 
- Max. 220 cm (Max. 245 cm*)

10 stupňov
(1 balenie)

- Min. 193 cm 
- Max. 242 cm (Max. 269 cm*)

11 stupňov
(1 balenie)

- Min. 210 cm 
- Max. 264 cm (Max. 294 cm*)

12 stupňov
(1 balenie)

- Min. 228 cm 
- Max. 286 cm (Max. 318 cm*)

13 stupňov
(1 balenie + 1 stupeň)

- Min. 245 cm 
- Max. 308 cm (Max. 343 cm*)

14 stupňov
(1 balenie + 2 stupne)

- Min. 263 cm 
- Max. 330 cm (Max. 367 cm*)

15 stupňov
(1 balenie + 3 stupne)

- Min. 280 cm 
- Max. 352 cm (Max. 392 cm*)

16 stupňov
(1 balenie + 4 stupne)

- Min. 298 cm 
- Max. 374 cm (Max. 416 cm*)

Unikátny systém RISE, ktorý umožňuje nastaviť rôznu výšku medzi stupňami
• Možnosť nastavenia rôznej výšky medzi poschodiami s rovnakým počtom stupňov
• Možnosť dosiahnutia požadovanej výšky schodov s väčším či menším počtom stupňov, t.j. možnosť 

optimalizácie výšky stupňa a celkového priestoru, ktoré konštrukcia zaberá
• Nastaviteľná výška stupňa: min. 17,5 cm, max. 22 cm (alebo 24,5 cm za použitia dodatočných 

vymedzovacích podložiek pri montáži)
• Možnosť voľby šírky stupňov: 75 alebo 85 alebo 95 cm
• Nastaviteľná nášľapná hĺbka stupňa: 23 alebo 25 cm
• Možnosť inštalácie v ľavotočivej alebo pravotočivej konfigurácii
• Možnosť zalomenia dole, v strede i hore
• Umiestnenie posledného horného stupňa je pod úrovňou podlahy vrchného poschodia znížené o 

výšku jedného stupňa
• Požadovaná šírka stropného otvoru: šírka stupňa + 5 cm

Doplnky

Extra stupeň Zábradlie Balustráda Vymedzovacia 
podložka

Podstupnice

3RINTAL, vyrobené v Taliansku, medzinárodne patentované 

* Za použitia dodatočných vymedzovacích podložiek pri montáži

S kovovou 
konštrukciou a 
stĺpikmi

Stĺpiky na 3 stupne, 
vonkajšia strana

Na horné poschodie 
(výška 100cm)

Pre dosiahnutie 
max. výšky 24,5 cm

Dostupné pre priame 
schody, drevené


