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TLC SCHODY TECHNICZNE

Indywidualny projekt zapewnia dopasowanie
do miejsca instalacji oraz gwarantuje łatwy
montaż.

SCHODY TECHNICZNE - stosowane w zakładach przemysłowych, halach produkcyj-
nych i magazynowych. Wysokiej jakości materiały oraz indywidualnie przygotowany 
projekt zapewnia, że schody stalowe spełniają obowiązujące kryteria bezpieczeń-
stwa. Każdy element schodów podlega cynkowaniu ogniowemu wg EN ISO 1461 
(DIN 50976) bądź malowaniu natryskowemu lub lakierowaniu proszkowemu 
kolorami z palety RAL ewentualnie NCS. Schody są wytrzymałe i odporne na uszko-
dzenia mechaniczne, a jednocześnie lekkie, co gwarantuje szybki i łatwy montaż 
oraz demontaż. Stopnie i spoczniki schodów wypełnione są kratami typu WEMA 
blachą ryflowaną lub perforowaną.

Rampy przemysłowe, podesty i pomosty robocze - ażurowe konstrukcje stalowe, 
używane w celu uzyskania dostępu do części budynków, hal lub maszyn przez ludzi. 
Najczęściej stosowanym wypełnieniem stopni, spoczników i podestów jest zgrze-
wana krata pomostowa, wykonana zgodnie z wymogami normy DIN 24537.

Drabiny techniczne, konstrukcje spawane lub skręcane, ze stali lub aluminium, 
przeznaczone do pokonywania różnic poziomów w instalacjach, halach oraz bu-
dynkach przemysłowych, magazynowych i komercyjnych. Ocynkowane ogniowo 
lub lakierowane proszkowo, również na kolory ostrzegawcze.

Technologia powlekania
Podstawowym wykończeniem powierzchni jest srebrny kolor cynku, uzyska-
ny w procesie zanurzania konstrukcji stalowej w płynnym cynku. Opcjonalnie, 
konstrukcja z ocynkowanych profili jest malowana metodą proszkową lub natry-
skową. Proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność po-
włoki 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 wraz z systemową furtką wejściową zamykaną na klucz. Własne biu-
ro konstrukcyjne umożliwia nam także realizację projektów indywidualnych oraz 
fachowe doradztwo techniczne. Projektujemy i produkujemy również schody 
zabiegowe, wachlarzowe oraz konstrukcje mieszane.
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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 


