
Schody „otwarte”, nieograniczone

ścianami klatki schodowej, to dziś

coraz częściej występujący element

ładu architektonicznego w nowo budo-

wanych domach. Schody takie prze-

stają służyć jedynie komunikacji mię-

dzy piętrami, a stają się znaczącym

elementem dekoracyjnym, stanowią-

cym niezależną formę przestrzenną

o oryginalnym wykończeniu, którą

można w różny sposób zagospodaro-

wać np. do eksponowania ozdobnych

przedmiotów lub roślin. Szczególnym

rodzajem schodów otwartych są scho-

dy zabiegowe spiralne. Są one często

stosowane w domach z antresolą lub

użytkową piwnicą. Dzięki temu antre-

sola staje się integralną częścią domu

– można ją wykorzystać np.: jako

bibliotekę czy sypialnię, a użytkową

piwnicę wykorzystać jako np. salę

bankietową lub bilardową.

Oferowane przez „Świat Odlewów”

schody zabiegowe spiralne, są wier-

nym odtworzeniem schodów, których

rodowód sięga XIX wieku. Modele do

robienia odlewów zostały wykonane

na podstawie zachowanych schodów

lub ich elementów. Schody są odlewa-

ne z żeliwa lub ze stopów aluminium,

spełniających współczesne wymaga-

nia budowlane. Oferujemy w chwili

obecnej cztery typy schodów

zewnętrznych i wewnętrznych, prawo-

i lewoskrętnych, o promieniu stopnia

od 650 do 1000 mm. Stopnie i pod-

stopnie są zdobione ornamentyką

geometryczną lub roślinną. Schody

można wyposażyć w spoczniki wyko-

nane z 60° lub 90° płyt spoczniko-

wych. Elementem nośnym jest central-

ny słup z rury stalowej, osłonięty

ozdobnymi tulejami. Balustrady wyko-

nywane z oddzielnych elementów

poręczy i tralek, dają możliwość róż-

norodnych konfiguracji. 

Spiralne schody zabiegowe nadadzą

stylową elegancję każdemu domowi.

Zajmują mało miejsca. Jest to szcze-

gólnie ważne w warunkach ograniczo-

nej przestrzeni – wejścia na antresolę,

na strych lub do piwnicy. Różnorodna

ornamentyka stopni i tralek balustrady

pozwoli dopasować schody do wystro-

ju pomieszczeń. Istnieje również moż-

liwość dowolnego wyboru  kolorystyki

schodów.

Pracownicy „Świata Odlewów” dora-

dzą, wykonają projekt zabudowy,

dostarczą i zmontują wybrane przez

naszych Klientów schody.

Ponad to „Świat Odlewów” oferuje

całą gamę innych odlewanych akceso-

riów przydatnych do wystroju wnętrz,

jak np.: meble,  kwietniki, wsporniki,

lampy i kinkiety, wieszaki, parasolniki,

posążki, piece i kozy, akcesoria

kominkowe, naczynia i kociołki żeliw-

ne oraz inne odlewy dekoracyjne

i użytkowe. Dysponujemy również

odlewami  stanowiącymi elementy

małej architektury ogrodowej, jak:

meble ogrodowe, ławki, latarnie, fon-

tanny i zdroje, kosze, wazy i cokoły

kwiatowe, słupki i barierki, elementy

ogrodzeń.

ŚWIAT ODLEWÓW Sp. z o.o.

ul. Kamionkowska 19/21

03-805 Warszawa

tel. 022 870 25 86

faks 022 810 27 67

www.swiatodlewow.com.pl
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