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Krok

w górę
Schody idealnie zaprojektowane i wkomponowane w przestrzeń
przestają być jedynie sposobem łączenia kondygnacji. Awansują
do rangi fascynującego elementu architektury wnętrza.
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ZDJĘCIA PETER STRUBE, PIOTR GĘSICKI, MATERIAŁY PRASOWE

Połączenie stali
i drewna dodaje
lekkości wygodnym
schodom łączącym
dwa poziomy
mieszkania.
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● DREWNIANE,

STALOWE
CZY SZKLANE

Wybór materiałów do konstrukcji i wykańczania schodów jest obecnie ogromny. Najpopularniejsze są sprawdzone
rozwiązania i surowce, takie jak beton,
drewno, kamień i stal. W nowoczesnych
wnętrzach równie często sięga się jednak po szkło, a także kompozyty czy
żywice. Oryginalność zastosowanego
materiału może przełożyć się na oryginalność całych schodów, które w wielu
przypadkach stają się głównym elementem decydującym o wystroju całego
wnętrza.
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Lekka konstrukcja sprawia
wrażenie, jakby schody
wychodziły z sufitu.

ADAM
BRONIKOWSKI

Oryginalne,
drewniane
schody są
zabudowane
ścianką.
To dobre
rozwiązanie,
jeśli nie chcemy,
by były
centralnym
punktem
wnętrza.

Projektant, pracownia
Hola Design,
hola-design.com
Wybór rodzaju schodów jest
związany w głównej mierze
z ich przeznaczeniem,
intensywnością użytkowania
i wielkością przestrzeni,
konstrukcją budynku oraz
stylem wnętrza. Decyzja,
czy schody będą lekkie
czy ciężkie, zależy natomiast
od pomysłu na mieszkanie.
We wnętrzach klasycznych
lepiej komponują się schody
pełne, mające zamknięte
podstopnice i pełne
balustrady. Nowoczesna
stylistyka pozwala na
większą swobodę i fantazję.
Duże, szerokie schody
dwubiegowe lub zabiegowe
o konstrukcji żelbetowej,
samonośnej drewnianej
lub stalowej świetnie spełnią
swoją rolę, łącząc poziomy
w domu jednorodzinnym.
Do komunikacji z antresolą
w niedużym mieszkaniu
wystarczą zajmujące
znacznie mniej miejsca
schody kręcone lub
drabiniaste o lekkiej,
nieobciążającej stropu
konstrukcji samonośnej.
Jaką formę przyjmą
ostatecznie, zależy
od pomysłowości
projektanta. Dysponując
nośną ścianą żelbetową,
możemy pozwolić sobie
np. na zakotwienie w niej
stopni wykończonych
dowolnym materiałem.
Będą sprawiały wtedy
wrażenie, jakby wychodziły
ze ściany. Jeśli brak jest
elementów konstrukcyjnych,
na których możemy oprzeć
schody, dobrze sprawdzą
się niezależne konstrukcje
wolno stojące oparte
np. na zabudowie meblowej.
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Schody
drabiniaste
o prostej
konstrukcji
są idealne
do połączenia
z antresolą.

● NEUTRALNE

Drewniane schody
w formie trapu
zajmują niewiele
miejsca i współgrają
z wystrojem wnętrza.

ed7510_229_schody_C.indd 3

ZDJĘCIA NICOLAS MATHEUS, DURONSOY YVES, VERONIQUE MATI, MATERIAŁY PRASOWE

Metalowe, wiszące
schody świetnie
wpisują się w wystrój
nowoczesnego
wnętrza, mocno
wyznaczając ciąg
komunikacyjny.

CZY BARWNE

Kolorystyka schodów podobnie jak ich kształt powinna być dopasowana do całości wnętrza. Technologiczne możliwości barwienia stosowanych materiałów
oraz sama różnorodność surowców pozwalają na
twórcze szaleństwo. Warto czasem wyjść poza utarte
standardy i rozważyć zastąpienie popularnej stali nierdzewnej elementami stalowymi lakierowanymi na wybrany kolor, łączenie surowego betonu lub kamienia
z ciepłym i przyjaznym drewnem, szkłem czy pleksi.
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Stylowe granitowe schody
o miękkiej linii są idealne
do dużych przestronnych
rezydencji.

ANDRZEJ
ZABOROWSKI
Architecture AZ Design
Choć pierwotna funkcja
schodów jest czysto
praktyczna, są jednym
z ważniejszych elementów
budujących przestrzeń.
Muszą być dopasowane
do miejsca, w którym się
znajdują, i indywidualnych
potrzeb użytkowników.
Powinny być umieszczone
w kluczowym miejscu domu,
tak aby miały jednoznaczny
charakter centralnego punktu
komunikacyjnego.
To właśnie ich usytuowanie
często decyduje o kształcie
i wyborze materiałów. Dzisiaj,
dzięki niemal nieograniczonej
dostępności różnych
surowców, możemy
zrealizować prawie każdą
koncepcję. Trzeba tylko
pamiętać, że schody nie są
elementem istniejącym
w próżni, dlatego należy wziąć
też pod uwagę parametry,
które decydują o ich wygodzie.
Najwygodniejsze
są takie o pochyleniu 30°
i wymiarach: wysokość stopnia
17 cm, szerokość do 29 cm.

●Z

BALUSTRADĄ CZY BEZ

Gdy schody przynajmniej z jednej strony nie są
ograniczone inną barierą, np. ścianą, balustrada staje się elementem niezbędnym. Rezygnacja
z niej jest czasami kusząca ze względów estetycznych, jednak wymogi bezpieczeństwa powinny zawsze stać na pierwszym miejscu. Tym
bardziej, że praktycznie do każdych schodów
można dobrać taką formę balustrady, która pozwoli na podkreślenie ich charakteru i stylu.
Można z niej czasem zrezygnować w przypadku bardzo krótkich schodów drabiniastych lub
kilkustopniowych, mało stromych schodków.
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Klasyczne, pełne
schody z zamkniętymi
podstopnicami
są zamknięte pełną
balustradą.
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Połączenie stali
i drewna dodaje
lekkości wygodnym
schodom łączącym
dwa poziomy
mieszkania.

w górę

Schody idealnie zaprojektowane i wkomponowane w przestrzeń
przestają być jedynie sposobem łączenia kondygnacji. Awansują
do rangi fascynującego elementu architektury wnętrza.

ZDJĘCIA peter strube, Piotr gęsicki, materiały prasowe

Krok

l drewniane,

stalowe
czy szklane

Wybór materiałów do konstrukcji i wykańczania schodów jest obecnie ogromny. Najpopularniejsze są sprawdzone
rozwiązania i surowce, takie jak beton,
drewno, kamień i stal. W nowoczesnych
wnętrzach równie często sięga się jednak po szkło, a także kompozyty czy
żywice. Oryginalność zastosowanego
materiału może przełożyć się na oryginalność całych schodów, które w wielu
przypadkach stają się głównym elementem decydującym o wystroju całego
wnętrza.

Lekka konstrukcja sprawia
wrażenie, jakby schody
wychodziły z sufitu.

adam
bronikowski

Oryginalne,
drewniane
schody są
zabudowane
ścianką.
To dobre
rozwiązanie,
jeśli nie chcemy,
by były
centralnym
punktem
wnętrza.

Projektant, pracownia
Hola Design,
hola-design.com
Wybór rodzaju schodów jest
związany w głównej mierze
z ich przeznaczeniem,
intensywnością użytkowania
i wielkością przestrzeni,
konstrukcją budynku oraz
stylem wnętrza. Decyzja,
czy schody będą lekkie
czy ciężkie, zależy natomiast
od pomysłu na mieszkanie.
We wnętrzach klasycznych
lepiej komponują się schody
pełne, mające zamknięte
podstopnice i pełne
balustrady. Nowoczesna
stylistyka pozwala na
większą swobodę i fantazję.
Duże, szerokie schody
dwubiegowe lub zabiegowe
o konstrukcji żelbetowej,
samonośnej drewnianej
lub stalowej świetnie spełnią
swoją rolę, łącząc poziomy
w domu jednorodzinnym.
Do komunikacji z antresolą
w niedużym mieszkaniu
wystarczą zajmujące
znacznie mniej miejsca
schody kręcone lub
drabiniaste o lekkiej,
nieobciążającej stropu
konstrukcji samonośnej.
Jaką formę przyjmą
ostatecznie, zależy
od pomysłowości
projektanta. Dysponując
nośną ścianą żelbetową,
możemy pozwolić sobie
np. na zakotwienie w niej
stopni wykończonych
dowolnym materiałem.
Będą sprawiały wtedy
wrażenie, jakby wychodziły
ze ściany. Jeśli brak jest
elementów konstrukcyjnych,
na których możemy oprzeć
schody, dobrze sprawdzą
się niezależne konstrukcje
wolno stojące oparte
np. na zabudowie meblowej.
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Stylowe granitowe schody
o miękkiej linii są idealne
do dużych przestronnych
rezydencji.

andrzej
Zaborowski

Schody
drabiniaste
o prostej
konstrukcji
są idealne
do połączenia
z antresolą.

l neutralne

Drewniane schody
w formie trapu
zajmują niewiele
miejsca i współgrają
z wystrojem wnętrza.

czy barwne

Kolorystyka schodów podobnie jak ich kształt powinna być dopasowana do całości wnętrza. Technologiczne możliwości barwienia stosowanych materiałów
oraz sama różnorodność surowców pozwalają na
twórcze szaleństwo. Warto czasem wyjść poza utarte
standardy i rozważyć zastąpienie popularnej stali nierdzewnej elementami stalowymi lakierowanymi na wybrany kolor, łączenie surowego betonu lub kamienia
z ciepłym i przyjaznym drewnem, szkłem czy pleksi.

ZDJĘCIA nicolas matheus, DURONSOY YVES, VERONIQUE mati, materiały prasowe

Metalowe, wiszące
schody świetnie
wpisują się w wystrój
nowoczesnego
wnętrza, mocno
wyznaczając ciąg
komunikacyjny.

Architecture AZ Design
Choć pierwotna funkcja
schodów jest czysto
praktyczna, są jednym
z ważniejszych elementów
budujących przestrzeń.
Muszą być dopasowane
do miejsca, w którym się
znajdują, i indywidualnych
potrzeb użytkowników.
Powinny być umieszczone
w kluczowym miejscu domu,
tak aby miały jednoznaczny
charakter centralnego punktu
komunikacyjnego.
To właśnie ich usytuowanie
często decyduje o kształcie
i wyborze materiałów. Dzisiaj,
dzięki niemal nieograniczonej
dostępności różnych
surowców, możemy
zrealizować prawie każdą
koncepcję. Trzeba tylko
pamiętać, że schody nie są
elementem istniejącym
w próżni, dlatego należy wziąć
też pod uwagę parametry,
które decydują o ich wygodzie.
Najwygodniejsze
są takie o pochyleniu 30°
i wymiarach: wysokość stopnia
17 cm, szerokość do 29 cm.

lZ

balustradą czy bez

Gdy schody przynajmniej z jednej strony nie są
ograniczone inną barierą, np. ścianą, balustrada staje się elementem niezbędnym. Rezygnacja
z niej jest czasami kusząca ze względów estetycznych, jednak wymogi bezpieczeństwa powinny zawsze stać na pierwszym miejscu. Tym
bardziej, że praktycznie do każdych schodów
można dobrać taką formę balustrady, która pozwoli na podkreślenie ich charakteru i stylu.
Można z niej czasem zrezygnować w przypadku bardzo krótkich schodów drabiniastych lub
kilkustopniowych, mało stromych schodków.

Klasyczne, pełne
schody z zamkniętymi
podstopnicami
są zamknięte pełną
balustradą.

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2010

POL SK A E DYC JA WN Ę T R Z A Z A K U P Y T R E N DY I NS P I R AC J E P O R A DY E KS P E R TÓW

ELLE DECORATION Nr 75

O NICH BĘDZIE GŁOŚNO
GORĄCE NAZWISKA DESIGNERÓW
MŁODEGO POKOLENIA

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 8/9 2010

CENA 9,90 zł w tym 7% VAT

LUKSUSOWY PORADNIK O URZĄDZANIU WNĘTRZ

SCHODY IDEALNIE ZAPROJEKTOWANE
PORADY ARCHITEKTÓW
DOSSIER SALONY

SALONY
STYLOWE W BŁĘKICIE

WNĘTRZA
KTÓRE ZACHWYCAJĄ
W WARSZAWIE RZYMIE MIAMI

NOWOCZESNE W BIELI
FANTAZYJNIE KOLOROWE VINTAGE

INDEKS 359882

ISSN 1640-9027

INSPIRUJĄCE ZESTAWY KANAP I DODATKÓW
ed7510_000_OKLADKA_C.indd 1

6/30/10 2:44 PM

