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asta SCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ 

VŠEOBECNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA SPÔSOBU MONTÁŽE SCHODOV

Nižšie uvedený návod montáže je pomocníkom pri správnom výbere všetkých parametrov schodov a potrebných 

náradí a poradcom opisujúcim krok za krokom samostatné skladanie a montáž modulárnych schodov ASTA firmy 

TLC (strany 2 do 12). V návode nájdeš aj dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti pri montáži, podmienok používania 

schodov a ich technické parametre (strany 14 a 15). 

PRED ZAČIATKOM MONTÁŽE
Prezri si celý návod a oboznám sa s každou etapou montáže a doporučeniami výrobcu. Umožní ti to 

pripraviť si všetky potrebné náradia, kým začneš samotnú montáž. Uisti sa, či si obdržal všetky časti. Najľahšie bude 

porovnať dodané balíky z tabuľkami predstavujúcimi výkaz častí v závislosti od počtu stupňov. Všetko bolo zabalené 

a popísané takým spôsobom, aby sa uľahčilo vyhladávanie správnej časti. 

Pred tým, ako začneš montáž, uisti sa, že si oddýchnutý a v dobrej zdravotnej kondícii. Nie je dovolené umožniť 

montáž osobám pod vplyvom alkoholu. Počas montáže sa musí bezpodmienečne dodaržiavať doporučenia výrobcu 

a pravidlá bezpečnosti BOZP (strana 14).

ÚČEL A POUŽÍVANIE MODULÁRNYCH SCHODOV ASTA
Modulárne schody ASTA sú určené rovnako pre domáce priestory (salón, schodisková chodba), ako aj pre 

hospodárske priestory (garáž, pivnica, dielňa). Schody ASTA môžu byť použité aj ako vonkajšie schodisko v záhrade, 

výstup na poschodie alebo zostup z vyvýšenej terasy. Schody nie sú prispôsobené na užívanie v budovách, v ktorých 

sa predpokladá hromadný výskyt detí bez trvalého dozoru a na užívanie v budovách, kde sa pohybujú postihnuté 

osoby. 

Modulárne schody ASTA je potrebné používať v súlade s ich určením ako trvalú súčasť budovy alebo k vytvarovaniu 

terénu, ktorý umožnuje spojenie medzi rôznymi úrovňami.

VŠEOBECNÉ DOPORUČENIA VÝROBCU
Modulárne schody ASTA sa musia montovať v súlade s návodom monáže a výlučne s použitím originálnych

častí priložených samostatne ku každému modulu. Iba takáto montáž umožňí dlhé a bezpečné používanie schodov a 

zabezpečí platnosť záruky výrobcu. 

Výrobca modulárnych schodov ASTA nie je zodpovedný za:

• použitie častí schodov ASTA v iných konštrukciách 

• schody zmontované použitím iných častí ako dodaných a doporučených výrobcom 

• schody zmontované v nesúlade s dodaným návodom výrobcu

Dôležité!
• V prípade montáže schodov rovnobežných so stenou, je potrebné zabezpečiť zodpovedajúcu vzdialenosť zábradlia 

od steny. Vzhľadom na bezpečnosť sa doporučuje umiestniť zábradlie najmenej  50 mm od steny. 

• Schody musia byť namontované spolu so zábradliami (po oboch stranách). Výnimku predstavuje situácia, keď sa 

schody montujú  tesne pri stene. Vtedy je prípustné namontovanie iba jedného zábradlia, ale pre zabezpečenie 

potrebnej pevnosti a stability konštrukcie je potrebné ukotviť schody do steny. Viac na túto tému je možné sa 

dočítať na strane 11. 

• Zábradlí se montuje po obou stranách od počtu tří stupňů výše.

• Na jednom schodišti nesmí být víc než 14 stupňů. 
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astaSCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ

STANOVENIE ROZCHODU SCHODOV

H

S

L

                   POČET STUPIENKOV 

340-380 530-522 2

510-570 779-762 3

680-760 1027-1003 4

850-950 1276-1244 5

1020-1140 1525-1485 6

1190-1330 1774-1725 7

1360-1520 2022-1966 8

1530-1710 2271-2207 9

1700-1900 2520-2447 10

1870-2090 2769-2688 11

2040-2280 3017-2929 12

2210-2470 3266-3170 13

2380-2800 3515-3410 14

Rozmer „S” môže byť plynule regulovaný v danom rozsahu. Všetky rpzmery sú udané v mm.                   min 170 - max 200*

H L

S

STANOVENIE VÝŠKY STUPIENKA 
Systém modulárnych schodov 

obsahuje reguláciu výšky stupienka 

S v rozsahu od 170 mm do 200 mm*, 

čo umožňuje prispôsobiť schody k  

požadovanej výške. Tabuľka nižšie 

predstavuje výšku schodov v závislosti 

od počtu stupienkov.  

Aby si v prípade netypickej výšky 

schodov získal správnu výšku 

stupienka S, podel cieľovú výšku 

schodov počtom stupienkov np:

H = 1500mm

Počet stupienkov = 8

Výška stupienka 

              S =            ≈ 187,5mm                  1500
8

SPÔSOB MONTÁŽE HORNÉHO STUPIENKA 
Konštrukcia systému modulárnych schodov 

ASTA predpokladá montáž horného 

stupienkaako predposledného stupienka 

schodov (varianta 1) alebo ako predĺženú 

podestu (varianta 2). Zamysli sa, akým 

spôsobom budeš montovať svoje schody a 

následne to zohľadni pri určení rozmerov H a S.

Varianta 1 Varianta 2

* - prípustná výška stupienka S záleží od účelu využitia schodov. Hraničné rozmery výšky nájdeš na strane 15.                        
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NEVYHNUTNÉ NÁRADIA 

Dolu nižšie je uvedená zostava nevyhnutných náradí na realizáciu montáže modulárnych schodov ASTA. Počas 

používania každého náradia dodržuj opatrnosť, a pri montážnych prácach postupuj v súlade s doporučeniami BOZP. 

Kľúče: 13, 17, 19 Imbusové kľúče: 6, 5

Vodováha Príklepová vŕtačka 

Meter Vrták do betónu 14 mm 
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PRÍSLUŠENSTVO 

OZN. PRÍSLUŠENSTVO
POČET KUSOV V ZÁVISLOSTI OD POČTU STUPIENKOV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A Šróba  M8 x 50 6 10 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

B Šróba  M8 x 20 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

C Šróba  M10 x 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

D Šróba  M12 x 30 4 8 12 16 20 24 26 32 36 40 44 48 52

E Matka  M8 12 18 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86

F Matka  M10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G Matka  M12 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

H Podložka  8 10 18 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86

I Podložka  10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

J Podložka  12 8 16 24 32 40 48 56 62 72 80 88 96 104

K Spružinová 
podložka  8 6 8 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86

L Spružinová 
podložka 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

M Spružinová 
podložka  12 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Dolu nižšie je uvedené príslušenstvo schodov ASTA spolu s počtom kusov v závislosti od počtu stupienkov.

Boli označené písmenami abecedy v poradí od A do M, čo ti uľahčí identifikáciu jednotlivých častí 

na montážnych výkresoch. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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asta SCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ 

HLAVNÉ ČASTI SYSTÉMU 

STĹPOVÉ ČASTI 

OZN. SÚČIASTKA
POČET KUSOV V ZÁVISLOSTI OD POČTU STUPIENKOV 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ľavá stĺpová stojka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Pravá stĺpová stojka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Štartovací modul ľavý 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Štartovací modul pravý 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Hlavný modul ľavý 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Hlavný modul pravý 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Koncový modul ľavý 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Koncový modul pravý 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZÁBRADLIA 

9
Zábradlie s výplňou1, 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
 Zábradlie bez výplne 1, 2

10
Koncové zábradlie s výplňou1, 2  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Koncové zábradlie bez výplne1, 2

STUPIENKY 

11

Mreža WEMA1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Exteriérová protišmyková doska 
(červený smrek)1

Perforovaný plech1

Interiérová lepená doska (buková)1

OSTATNÉ PRVKY

12 Konektor 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

13 Sedlová podložka 6 10 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

14 Lanko pravé 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

15 Lanko ľavé 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Na nasledujúcich dvoch stranách sú uvedené modulárne časti schodov ASTA spolu s počtom kusov v závislosti od 

počtu stupienkov. Sú označené číslicami od 1 do 15, čo uľahčí identifikáciu týchto častí na  montážnych výkresoch.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 - Časti zostavy zodpovedajúce verzii schodov
2 -  V prípade kotvenia jednej strany do steny je počet častí zredukovaný o polovicu 
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HLAVNÉ ČASTI SYSTÉMU

Ľavá stojka1 Pravá stojka2 Štartovací modul ľavý3 Štartovací modul pravý4

Hlavný modul ľavý5 Hlavní modul pravý6 Koncový modul ľavý7 Koncový modul pravý8

Hlavné zábradlia 9

 S výplňou                Bez výplne > >

Koncové zábradlia  10 Stupienky11

Mreža WEMA>

Vonkajšia protišmyková doska 
(červený smrek)

>

Perforovaný plech >

Vnútorná lepená doska 
(buková)

>

Konektor12

Sedlová podložka 13

 Pravé lanko14 Ľavé lanko15

S výplňou                    Bez výplne > >

7



asta SCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ 

SPÁJANIE STĹPOVÝCH ČASTÍ 

Základným elementom schodov sú dve bočné stĺpiky, ktoré sa skladajú z modulov 3, 5, 7 (ľavý stĺpik) a 4, 6, 8 (pravý 

stĺpik). Moduly je potrebné montovať do seba na pevnom a rovnom povrchu, aby sa zabezpečilo ich správne vzájomné 

zmontovanie. V tejto etape použi spojovacie časti D, J, M a G, a pri spájaní zachovaj rozmer S vyplývajúci z už vypočítanej 

a určenej výšky schodov. Výkres predstavuje spôsob montáže ľavého stĺpika. Montáž pravého stĺpika sa vykoná 

rovnakým spôsobom. 

3

7

D J J M G

5

S

S

C

I

L

F
1

K obidvom zmontovaným stĺpikom prikrúť 

stojky 1 a 2 (ľavú a pravú). V tejto etape 

používaj na všetky spoje časti 

príslušenstva C, I, L a F.

Výkres predstavuje spôsob montáže ľavej 

stojky. Montáž pravej stojky sa vykoná 

rovnakým spôsobom. 
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OSADENIE KOTIEV DO STENY A MONTÁŽ ĽAVEJ STĹPOVEJ STOJKY 

Vyznač si na stene montážne body pre ľavý aj pravý stĺpik podľa priloženej schémy. Po osadení kotiev 

zakotvi skrútený ľavý stĺpik v cieľovom mieste (detail A). Počas skrúcania dávaj pozor, aby moduly stĺpikov 

boli usporiadané zvisle kolmo. Správnu polohu stĺpiku si overiš pomocou vodováhy.  

H

A

A

119mm  

       DÔLEŽITÉ
Steny a podlaha môžu byť zhotovené z iného druhu materiálu, čo si vyžaduje použitie primeraných 

montážnych kotiev – mechanických alebo chemických. Odbornú radu pri výbere vhodného typu montážnych 

kotiev získaš v špecializovanom technickom obchode.  

Výrobca schodov ASTA doporučuje montovanie kotiev M12 s hĺbkou ukotvenia 130 mm. Kotvy je potrebné 

osádzať podľa návodu výrobcu. V prípade montáže schodov k oceľovým častiam je potrebné použiť šróby 

M12 v triede 8.8 a spružinové podložky. 

Schody je nutné ukotviť do stabilnej podložky umožňujúcej použitie kotvy s dĺžkou 130 mm. V mieste 

kotvenia do steny je nutnézabezpečiť pevné podopretie koncového modulu. Je neprípustné, aby sa koncový modul

prikrúcal priamo do fasády zhotovenej z izolačných materiálov typu polystyrén, minerálna vlna, atď. 

Ak sa rozhodneš pre montáž schodov do steny, ktorá je zhotovená z izolačných materiálov, vysekni izolačnú 

vrstvu a ako montážny prvok použi ( U - profil, uzavretý profil ), ktorého rozmery sa zhodujú s hrúbkou 

izolačnej vrstvy. V prípade pochybností radšej využi radu odborníka. 

80mm 

884mm

Kotva  
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asta SCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ 

MONTÁŽ ĽAVEJ STĹPOVEJ STOJKY A MONTOVANIE STUPIENKOV 

Pravý stĺpik primontuj k stene ponechávajúc šróby zľahka nedotiahnuté, tak aby bolo možné ich prikrútiť podľa potreby 

(detail B). Po namontovaní pravého a ľavého stĺpika namontuj stupienky schodov pamätajúc na to, aby sa prikrúcali 

na jednom šróbe (detail C). V tejto etape používaj spojovacie príslušenstvo B, H, K a E. Začni montovať tri stupienky: 

na začiatku, v strede a na konci schodov (tak ako je to uvedené na výkrese dolu nižšie), čo upevní celú konštrukciu a 

uľahčí montáž ostatných stupienkov. Vzhľadom na neskoršiekotvenie schodov do podlahy, prvý stupienok je potrebné 

namontovať až po naskrutkovaní schodov k podlahe. Po namontovaní stupienkov (s výnimkou prvého) dotiahni šróby, 

ktoré držia pravý stĺpik v stene, pred tým si však najprv over či nie je potrebné upraviť a prispôsobiť umiestnenie 

schodov. Uisti sa, že sú stupienky postavené zvisle kolmo a stojky obidvoch stĺpikov sa stabilne opierajú na podložke. 

Správne umiestnenie stupienkov si overíš pomocou vodováhy.  

       DÔLEŽITÉ

Za žiadnych okolností nestúpaj na schody pred celkovým ukončením ich montáže. Až po priskrutkovaní 

všetkých častí a správnom ukotvení schodov zaručuje konštrukcia bezpečnosť pri používaní  

schodov. Stúpanie na schody počas montáže môže spôsobiť vážny úraz, a tiež môže mať 

za následok trvalé poškodenie konštrukcie. 

4

2

8

6

E

K

H
B

B

Montážne šróby 
priskrutkuj až po 
montáži stupienkov

C

B

C

11
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MONTOVANIE SCHODOV K PODLAHE A MONTÁŽ ZÁBRADLÍ  

Vyvŕtaj v podlahe otvory pre kotvy vsunutím vrtáku predĺženým otvorom v stojkách schodov. skôr ako sa rozhodneš, kde 

vyvŕtaš otvory, uisti sa, že stĺpiky schodov sú umiestnené vodorovne so stenou. Následne osaď kotvy v súlade s

návodom výrobcu a priskrutkuj stojky. ak je celkový počet schodov rovný alebo väčší ako 10, musíš dodatočne namontovať 

držiaky na lanká 14 a 15 (detail D). Ďalší spôsob montáže laniek nájdeš na nasledujúcej strane. 

Zábradlia (9 a 10) priskrutkuj ku každému stupienku okrem prvého. Horná šróba zábradlia je zároveň druhou šrobou, ktorá 

drží  stupienok. Na montovanie zábradlí používaj príslušenstvo A, H, K, E a sedlové podložky 13 (detail E).

Počas montovania zábradlí na ďalších stupienkoch ich skrutkuj dokopy pomocou konektorov 12 (detail F). Snaž sa 

neposúvať zatlačené konektory, kedže to može mať za následok poškodenie lakovaného povrchu. 

E

D

14

Kotva

E

KHA

13

12

910

D

F
F

E

      DÔLEŽITÉ
Je prípustné namontovať schody pri stene len s jedným zábradlím. 

Na to je ale potrebné dodatočne ukotviť schody využívajúc otvory 

slúžiace na priskrutkovanie zábradlí. Schody je potrebné ukotviť: 

v treťom module rátajúc od dola, v treťom module rátajúc 

od hora, a v závislosti od počtu stupienkov v každom treťom 

module. Na ukotvenie sa doporučuje použiť kotvy M8 s dĺžkou 

100 mm. Počas montáže a spájania jednotlivých zábradlí dávaj 

pozor na to, aby boli zábradlia uložené v jednej línii. Zábradlia sú 

nosnou časťou schodov ASTA a ich správne namontovanie má 

veľmi výrazný dopad na celkovú pevnosť a stabilitu.  

Moduly 
prikotvené 
k stene 

11



asta SCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ 

MONTÁŽ PRVÉHO STUPIENKA A SPEVŇUJÚCIH SPOJOV A VÝSTUŽÍ 

V prípade, keď sa počet stupienkov rovná alebo je väčší ako 10, je nevyhnutné namontovať spevňujúce spoje a výstuže v 

podobe laniek 14 a 15. V prvej etape si priskrutkoval spodné držiaky laniek k začiatku schodov. Lanká prekríž popod schody 

a horné držiaky namontuj do do siedmych modulov pod šróbom D a podložkou J (detail G). Lanká rovnomerne natiahni 

rímskymi šróbami. Montáž spevňujúcich výstuží je nevyhnutná a slúži na zabezpečenie pevnosti a stability schodov. 

Poslednou etapou je namontovanie prvého stupienka. Na montáž použi príslušenstvo B, H, K a E (detail H). 

       DÔLEŽITÉ

Po skončení správnej montáže schodov treba vykonať kontrolu konštrukcie. Je potrebné skontrolovať: 

• dokrútenie všetkých šróbových spojov 

• správnosť namontovania kotiev do existujúcej konštrukcie

• správnosť namontovania konektorov 12 k stĺpikom (zábradliam) 

KH

B

H

E

11

14

15

G

14

D

J

12
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astaSCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ

Nadišiel čas, aby sme mohli obdivovať svoje nové schody ale aj samého seba. Výsledkom montáže schodów ASTA

vo vlastnej réžii je nemalá úspora. Pri správnej údržbe a pravidelných prehliadkach Tvoje nové schody budú 

slúžiť veľa rokov.

Pred začiatkom samotného používania povysávaj celé schody mäkkou kefou a utri zvyšný prach vlhkou handrou. Drevené 

časti schodov konzervuj výlučne špeciálnymi a len na to určenými prostriedkami. Pred použitím konzervačného prostriedku je 

najprv  potrebné vykonať skúšku účinkov tohoto prostriedku na malej, neviditeľnej ploche. Nepoužívaj žiadne riedidlá, čistiace 

prostriedky, leštidlá ani rozpúšťadlá, atď. Je zakázané používať na ovrchu schodov nadmerné množstvo vody alebo iný čistiaci 

prostriedok, kedže to môže spôsobiť trvalé poškodenie konštrukcie. 

HOTOVO!

       DÔLEŽITÉ
Ak si sa rozhodol na vyplnenie stupienkov schodov prírodným drevom, pamätaj na zabezpečenie príslušných 

úžitkových podmienok. Drevo je prírodný materiál, ktorý má hygroskopické vlastnosti. V súvislosti s tým 

výrobca nezaručuje zachovanie správnej štruktúry v prípade použitia schodov v exteriérových podmienkach 

- drevo môže byť ovplyvnené poveternostnými podmienkami a môžu sa vyskytnúť deformácie, praskliny 

alebo mikrotrhliny.  
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SMERNICE TÝKAJÚCE SA MONTÁŽE, PREHLIADOK A POUŽÍVANIA SCHODOV ASTA

SMERNICE BOZP TÝKAJÚCE SA MONTÁŽE

K samostatnej práci pri montáži modulárnych schodov môže pristúpiť osoba, ktorá sa oboznámila s pokynmi 

obsiahnutými  v tomto návode

Osoba, ktorá vykonáva montáž, je povinná: 

• skontrolovať skutočný technický stav konštrukcie alebo zariadení, na ktorých majú byť vykonané montážne práce,

• uistiť sa, či elektrické zariadenia, ktorými sa má vykonať montáž, sú v takom technickom stave, že dovoľujú  bezpečné 

používanie a neohrozujú životné prostredie.

•  uistiť sa, či odev alebo jej časti nepredstavujú ohrozenie pri vykonávaní montážnych prác.  

• zabezpečiť sa vhodným spôsobom pred pádom z výšky, alebo zabrániť pádu náradia  poťažne častí konštrukcie.

• 
Osoba, ktorá skončila vykonávať montáž, je povinná: 

• uistiť sa, že všetky elektrické zariadenia sú odpojené od el. siete,

• uistiť sa, že všetky pracovné náradia sú odložené a zabezpečené tak, aby neohrozovali užívateľa ani životné prostredie. 

• Je zakázané:
• používať nedokončené schody alebo schody nezmontované v súlade s návodom

•  montovať konštrukciu v nesúlade s pokynmi obsiahnutými v tomto návode 

• zamienať spojovacie prvky konštrukcie 

POKYNY O PRAVIDELNÝCH SERVISNÝCH PREHLIADKACH  

Spoločnosť TLC doporučuje vykonávať priebežné kontroly z úžitkovej úrovne schodov, a v prípade zistenia 

nedostatkov min. 1 krát ročne vykonať kontrolu úrovne terénu pod objektom a vedľa objektu. Priebežná prehliadka  

inžinierskych konštrukcií predstavuje kontrolu (preverovanie) vykonávanú v rámci štrukturálnej inšpekcie s cieľom 

zistenia škôd a závad, ktoré priamo ohrozujú bezpečnosť užívateľov.  

Cieľom priebežnej prehliadky je zistiť:  

•  škody a závady, ktoré priamo ohrozujú bezpečnosť užívateľov 

•  škody a závady, ktoré výrazne znižujú komfort používania konštrukcie alebo ohrozujú životné prostredie 

DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Jednotlivé časti systému schodov ASTA boli pripravené v balíkoch, ktoré značne uľahčujú dopravu a zabezpečujú, aby 

sa jednotlivé časti systému nezničili. Pri nakládke sa uisti, že balíky boli uložené a zabezpečené takým spôsobom, aby 

neohrozovali prepravujúce osoby. Zabezpeč balíky tak, aby sa počas prepravy nemohli žiadnym spôsobom pohybovať 

ani premiestňovať. Ak prepravuješ v tom istom čase iné predmety, zabezpeč ich rovnakým spôsobom. V opačnom 

prípade existuje riziko poškodenia modulárnych prvkov schodov a priameho ohrozenia prepravovaných osôb. 

Všetky časti systému je pred zabalením, ale aj po rozbalení, nevyhnutné skladovať v suchých priestoroch.  

LIKVIDÁCIA

Obaly a použité zariadenia je potrebné skladovať, používať, alebo likvidovať v súlade s všeobecne platnými 

a záväznými predpismi a nariadeniami o ochrane životného prostredia uvedenými v Zákone o odpadoch v 

znení neskorších predpisov. 
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astaSCHODY URČENÉ NA SAMOSTATNÚ MONTÁŽ

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prípustné zaťaženie schodu 2kN/m2

Zaťaženie na stupienok 125kg

Úžitková šírka 900mm

Vonkajšia šírka 962mm

Rozmery stupienkov 900x260mm

Výška schodov (H) v závoslosti od počtu stupienkov 340-3000mm**

Výška stupienka (S) 170-200mm

Výška zábradlia 900mm*

Materiál Oceľ  S355JR, S235JR

Antikorózne vrstvy 

1. Nosná konštrukcia schodov a zábradlí: 
   - Žiarový pozink 
   - Galvanické pozinkovanie a vrstva čierneho práškového laku (RAL 9005)
   - Tryskovanie a vrstva čierneho práškového laku (RAL 9005)
2. Konštrukcia stupienkov (mreža WEMA a perforovaný plech): 
   - Žiarový pozink 
3.Podkonštrukcia stupiekov (interiérová a exteriérová doska): 
   - Žiarový pozink
   - Galvanické pozinkovanie a vrstva čierneho práškového laku (RAL 9005)
   -Tryskovanie a vrstva čierneho práškového laku (RAL 9005) 

* - existuje možnosť objednania si zábradlia s výškou 1100 mm 
**-výška 3000 je dosiahnutá pomocou Varianty 1 montáže (strana 3)

MAXIMÁLNA VÝŠKA STUPIENKOV 
Modulárne schody ASTA majú možnosť nastavenia výšky stupienka a jeho prispôsobenia v súlade s príslušnými 

predpismi vzhľadom na druh a účel využitia danej miestnosti. 

Hraničné rozmery výšky stupienka schodov používaných v budovách s rôznym účelom použiatia 

boli opísané v priloženej tabuľke dolu nižšie. 

DRUH BUDOVY MAXIMÁLNA VÝŠKA STUPIENKA (MM)

Obytné jednorodinné budovy, poľnohospodárske budovy a 
dvojpodlažné byty 190

Vstavané garáže a voľne stojace garáže (jedno aj viac miestne) a priemyselné budovy, 
v ktorých pracuje do 10 osôb 190

Všetky budovy bez ohľadu na miesto určenia pre schody - na poschodie, do podzemia, do 
technických miestností ale aj do nevyužitých podkroví 200

MOMENTY DOKRÚTENIA ŠRÓBOVÝCH SPOJOV 

Šróbové spoje sa doporučuje dokrúcať v súlade s optimálnymi hodnotami momentov dokrútenia uvedenými v tabuľke 

dolu nižšie. 

KONEKTOR DOPORUČENÝ MOMENT DOKRÚTENIA (Nm)

Šróby M8 (trieda pevnosti 8.8, vzdialenosť závitu 1,25mm) 27

Šróby M10 (trieda pevnosti 8.8, vzdialenosť závitu 1,5mm) 46

Šróby M12 (trieda pevnosti 8.8, vzdialenosť závitu 1,75mm) 79
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