AKÁTOVÉ SCHODNICE
Pokud se akát někam stoprocentně hodí, tak jsou to schodiště, podlahy a terasy. Právě
zde totiž oceníte jeho vlastnosti: tvrdé houževnaté dřevo odolné mechanickému
opotřebení, povětrnostní vlivům, vlhkosti i vodě.
Existuje mnoho druhů a typů schodišť a tím pádem i způsobů, jak naše schodnice můžete
použít. Proto je nejlepší nás v rámci objednávky informovat o vaší představě: chcete schodnice
pohledové z jedné, nebo obou stran? Mají být všechny schodnice pravidelné, anebo plánujete
točité schodiště, kde každý schod bude jiný? Budete chtít vzdušné schodiště, anebo schodiště
uzavřené s podschodnicemi?
Většinu schodnic připravujeme na míru konkrétní zakázce. Pokud od nás objednáváte klasické
schodnice, které máme skladem, můžete si klidně vybrat kusy, jaké se vám líbí nejvíce stran
vybarvení dřeva a jeho struktury.

Schodnice nabízíme ve dvou kvalitách
TOP
Dle standardního označení jde o kvalitu AB, tedy dřevo s minimem suků a bez
trhlin.
RUSTIKO

Levnější varianta, kvalita BC. Jedná se o dřevo s „vadami“, tedy pokud se
vadou dají nazvat suky a trhlinky, které ke dřevu patří a které mu dodávají
jeho přirozený vzhled. Existuje mnoho staveb, kde naopak právě tato kvalita
najde své opodstatnění, ať už jde o přírodní stavby, sruby a chaty, kde by
naopak dřevo bez suků vypadalo skoro uměle. U nás doma (jakmile
dokončíme rekonstrukci domu)najdete akátové schody právě v této kvalitě.

Podschodnice
Standardně dodáváme podschodnice tloušťky 20 mm. Na základě zakázky ale dovedeme
připravit jakékoliv tloušťky.
Realizace celých schodišť
Objednat si u nás můžete samostatné nejen samotné schodnice, ale i realizaci celého
schodiště. Zaměření a kalkulaci pro vás zpracujeme bezplatně.

Technické parametry
• Profil schodnic: zaoblená hrana
• Nejčastěji dodávané tloušťky: 20 a 40 mm, ale například i
35 mm aj.
• Nejčastěji dodávané délky: 800, 900 a 1000 mm
• Nejčastěji dodávané šířky: 150, 200, 250, 280, 300 a 350 mm
• Schodnice běžně dodáváme bez povrchové úpravy, ale lze
se domluvit i jinak
Schodnice dodáváme vždy o 2 cm delší, aby bylo možné je na místě dle potřeby upravit.
Máte-li zájem o schodnice jakýchkoliv jiných rozměrů a tlouštěk, rádi vám zpracujeme
individuální nabídku. Stejně tak je možné domluvit se na provedení povrchové úpravy
akátových schodnic. Samozřejmostí je i technické poradenství k montáži akátových schodnic,
jejich ošetření a údržbě.

Ceny jsou konečné, nejme plátci DPH.

