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TLC SCHODY SPIRALNE

Schody ewakuacyjne: funkcjonalne i bezpieczne.

SCHODY SPIRALNE - lekkie, nowatorskie projekty idealnie pasujące do nowych 
i remontowanych budynków. Zaletą konstrukcji jest ograniczenie powierzchni po-
trzebnej do ich zamontowania. Spiralna forma schodów sprawia, że przypadkowe 
potknięcie nie skutkuje upadkiem - naturalnym zabezpieczeniem jest barierka 
znajdująca się na wprost użytkownika.

Krata pomostowa i inne wypełnienia stopni oraz pomostów
Wypełnienie stopni, spoczników i podestów to zgrzewana krata pomostowa. 
Istnieje możliwość zastosowania betonu architektonicznego, kamienia, drewna, 
ceramiki, blachy żeberkowej lub perforowanej.

Barierka
Typ przemysłowy lub bezpieczny dla dzieci (childrensafe). Możliwość zamontowa-
nia barierek niestandardowych, np. ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Powłoka cynkowa oraz malowanie proszkowe.

Kolory
Kolor srebrny (cynku). Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie.

Technologia powlekania
Podstawowym wykończeniem powierzchni jest srebrny kolor cynku, uzyskany 
w procesie powlekania konstrukcji stalowej płynnym cynkiem (proces galwanizacji 
ogniowej). Opcjonalnie, konstrukcja z ocynkowanych profili jest malowana metodą 
proszkową lub natryskową. Proces przygotowania powierzchni zapewnia doskona-
łą przyczepność powłoki malarskiej do podłoża. Elementy są najpierw pokrywane 
farbą podkładową, a następnie warstwą nawierzchniową.

Warianty
Istnieje możliwość obudowania zewnętrznej części schodów klatką schodową 
z systemowych profili - z blachy profilowanej lub paneli typu sandwich. Możliwe 
jest także obudowanie dolnej części schodów ogrodzeniem stałym np.: z paneli 
ażurowych oraz systemową furtką wejściową zamykaną na klucz.
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TLC Sp. z o.o. 

TLC Rental Sp. z o.o.

Infolinia

Infolinia

Inter TLC AB Inter TLC AB Inter TLC LTDTLC Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Vastravagen 68

857 40 Sundsvall
Sverige
+46 70 525 99 18
info@intertlc.se

+48 505 140 140

 +48 22 720 17 17

tlc.eu

Drottensgatan 2
222 23 Lund
Sverige
+46 46 888 84 96
info@intertlc.se

12 Danbury Close
B76 2BW Sutton Coldfield
United Kingdom
+44 7415 099 659
kgates@intertlc.co.uk

ul. Chopina 25N
38-300 Gorlice
Polska
+48 18 534 47 99
info@tlc.com.pl 

Warszawa
ul. Sokołowska 30 A
05-806 Sokołów
+48 608 312 400
warszawa@tlc.com.pl

Kraków
ul. Ks. Franciszka Maja 40
30-499 Kraków
+48 604 124 800
krakow@tlc.com.pl

Poznań Gdańsk
ul. Platynowa 8
62-052 Komorniki
+48 668 430 630
poznan@tlc.com.pl

ul. Nowatorów 15 
80-298 Gdańsk
+48 608 421 700
gdansk@tlc.com.pl 


