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CELODŘEVĚNÁ
KOVOVÁ - KOMBINOVANÁ
VETKNUTÁ
VŘETENOVÁ
ATYPICKÁ

Navrhneme a zrealizujeme jakékoliv schodi-
ště. Spolupracujeme s architekty a dle jejich 
přání (a to někdy i dosti vybočujících ze stan-
dardů) plníme jejich vize. 
Předností naší práce je fakt, že na schodnice 
umíme použít materiál, který máte na pod-
laze. Profesionálně napojíme schody s  pod-
lahou bez dilatací a lišt. Z podlahy vyrobíme 
i lišty a všechny detaily a to tak, že zachová-
me i originální povrchové úpravy. 
Schody samozřejmě vyrobíme i  z  klasické 
spárovky či z  parket, materiálů průmyslo-
vých podlah, intarzií, a  všech třívrstvých 
a  dvouvrstvých materiálů od všech výrobců 
a značek. 
Pozor, nelze z laminátových podlah.
Zajímá Vás to? Inspirujte se v  naší galerii 
a kontaktujte nás.  

Samonosná schodiště
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samonosná schodiště
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samonosná schodiště
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Samonosná schodiště

VŘETENOVÁ
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samonosná schodiště

ATYPICKÁ
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Samonosná schodiště

ATYPICKÁ
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VINYL
PODLAHOVINA A MASIV

Značka AKTO vymyslela technologii ohýbá-
ní vinylu za tepla a jeho nanášení na pevný 
nosič. Vytvořila nejen postupy, ale i stroje na 
toto zpracování. Vyberte si u svého prodej-
ce, studia či podlaháře dekor a to je všechno. 
Po našem zaměření schodů či lišt spočítá-
me potřebné množství lamel na schody, lišty 
nebo parapety. Výsledkem bude vzhled viny-
lové podlahy a schodiště bez kompromisu v 
detailech, bez, plastových lišt, kovových hran 
na schodech atd.
Na schodnice umíme použít shodný materi-
ál, který máte na podlaze. Profesionálně na-
pojíme schody s podlahou bez dilatací a lišt. 
Z podlahy vyrobíme i lišty a všechny detaily 
a to tak, že zachováme i originální povrchové 
úpravy. Schody značka AKTO vyrábí z kla-
sické spárovky či z parket, materiálů průmy-
slových podlah, intarzií, a všech třívrstvých 
a dvouvrstvých materiálů od všech výrobců 
a značek. Jedinou výjimkou jsou laminátové 
podlahy, z nichž výroba není možná. 

Obklady schodů
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SKLENĚNÁ
NEREZOVÁ
KOVOVÁ
ATYPICKÁ

Kov? Nerez? Atyp? Sklo? Není podstatný ma-
teriál, ale vaše představy a vize o interiéru, 
jehož je zábradlí významným estetickým prv-
kem. Inspirujte se, můžete přijít i s vlastním 
návrhem. Vlastní zábradlí je jediná bariéra, 
kterou uznáváme.

Zábradlí
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Zábradlí
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UŽIJTE SI CESTU VZHŮRU
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