
Hore a dole po nových schodoch? 
Schodiskový systém Egger PRO



Staré, poškodené schody alebo len 
schody, ktorých vzhľad chce zákazník 
zmeniť. Riešením je schodiskový systém 
EGGER PRO.

Rekonštrukcia je vďaka schodiskovému 
systému jednoduchá. Použitím rôznych 
typov podláh, ako je EGGER PRO 
laminát, Comfort a Design, s rovnakým 
dekorom ako schodisko, získa celá 
miestnosť nový a harmonický vzhľad. 

Rekonštrukcia 

Schody ako jediné spojenie medzi dvoma poschodiami sú vystavené vysokému zaťaženiu a častému používaniu. Máme ideálne 
riešenie, či už ide o renováciu staršieho schodiska, alebo o obloženie nového schodiska. Schodiskový systém EGGER PRO 
je flexibilný pri použití a môže byť dokonca použitý pre vysunuté stupne aj pre rôzne šírky schodísk. Staré schodiská získajú 
pomocou tejto ekonomickej a trendovej možnosti nový lesk. 
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akrylát v zodpovedajúcej farbe

protišmykový povrch

Montážne lepidlo

Stabilizačný profil  
dostupný v dvoch dĺžkach

Podstupnica
Výrez zo zvyšného materiálu je možné použiť na obloženie 
podstupnice alebo na tento účel môžete použiť panel z 
laminátovej podlahy. Jedna podlahová doska postačuje pre 
dve podstupnice.

Laminátové podhlahy/podlahy Design/Comfort

Kompletné riešenie 
pre podlahu a schodisko

Od profesionálov pre profesionálov: Schodiskový systém EGGER PRO je možné jednoducho inštalovať na takmer akékoľvek 
použitie a dá sa individuálne prispôsobiť. Modulárny systém, ktorého veľkosť sa dá prispôsobiť, a stabilizačné systémy ponúkajú 
dlhodobo krásne a bezpečné schodiská.

Schodiskový stupeň
k dispozícii pre zarovnané 
a vystupujúce stupne
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Povrchy a dekory 
Elegantné, jednoduché alebo veľmi pohodlné – k dispozícii sú štyri atraktívne autentické dubové dekory. Schodiskový systém je 
dostupný v takzvaných dekoroch Overall, ktoré sú tiež zahrnuté do nového radu EGGER PRO Laminátových podláh, podláh 
Comfort a Design. Z tohto dôvodu je možné použiť vybraný dekor v celom rade. Samotné stupne sú vyrobené z odolného 
laminátu a vysokoodolná podlaha EGGER PRO Design sa môže použiť vo vstupnej oblasti v nástupnej časti schodiska. V hornej 
časti schodiska podlaha EGGER PRO Comfort v tom istom dekore poskytuje teplý prechod do spálne a detskej izby.

EPL123 Dub Waltham biely

EPL122 Dub Waltham prírodný

EPL124 Dub Waltham sivý

EPL125 Dub Waltham hnedý 



 
Kontrolný zoznam 
pre rekonštrukciu schodiska 

Na dosiahnutie bezpečnej a rýchlej realizácie nového riešenia schodiska odporúčame:

Prvým krokom je určiť typ schodiska. Schodiskový systém 
EGGER PRO je vhodný tak pre zarovnané, ako aj vystupujúce 
stupne s podestovými povrchmi aj bez nich. 

Na rekonštrukciu sú potrebné rôzne materiály v závislosti 
od typu schodiska. Sú vedené a očíslované na obrázku 
(→ strana 6).

Pred kúpou materiálov je potrebné vypočítať, koľko balení 
materiálu bude potrebných. 

V závislosti od polohy miestnosti je potrebné vziať do úvahy 
vhodné príslušenstvo (izolačné podklady, lepidlá, farebne 
zodpovedajúci akrylát). 

 S inštaláciou môžete začať ihneď po obdržaní materiálu. 
Podrobné pokyny na inštaláciu sú súčasťou balenia materiálu. 

EGGER laminátová podlaha

EGGER laminátová podlaha

EGGER laminátová 
podlaha

EGGER laminátová 
podlaha

Chodba

Chodba

Chodba

Smer otáčania

 Jednoduché schodisko

 Jednoduché lomené schodisko

 Dvojramenné podestové schodisko

12

3

13

1 3

3

5



Obsah balenia 

Po určení rozmerov a počtu stupňov schodiska vypočítajte individuálne potreby materiálu na základe obsahu balení. Prehľad 
obsahu rôznych balení je k dispozícii nižšie. Pri výpočte a kúpe materiálov nezabudnite na príslušenstvo (popis na 
nasledujúcej strane).

Balenie 1

Balenie 2

Balenie 3

119Eur/balenie s DPH

Súprava stupňov EGGER 1150 
pre zarovnané stupne 
Obsah balenia: 2 stupne
Rozmery: 1 150 × 500 × 60 mm

139Eur/balenie s DPH

Súprava stupňov EGGER 1450 
pre zakrivené schodiská
Obsah balenia: 2 stupne
Rozmery: 1 450 × 500 × 60 mm

65Eur/balenie s DPH

Podestový stupeň EGGER 1280 
s UNI fit! spojom 
Obsah balenia: 1 podestový stupeň 
Rozmery: 1 280 × 119 × 60 mm
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Je súčasťou každého balenia!

Stabilizačný profil na vyrovnanie veľmi opotrebovaných 
stupňov. Zodpovedajúca montážna súprava je špeciálne 
prispôsobená na perforáciu stabilizačného profilu. 
Rozmery stabilizačného profilu: 45 × 23 × 830/1 250 mm 
Obsah montážnej súpravy: 8 skrutiek/roziet pre zakrivené 
schodiská 
Súčasťou balenia je profil a montážna súprava pre schodiskový 
stupeň.

65Eur/balenie s DPH

Bočný kryt pre otvorené stupne. Rohové 
lišty pre bočný kryt otvorených podstupníc. 
Obsah balenia: 
1 bočný kryt (68 × 500mm)
1 rohová lišta (20 × 200mm)

Príslušenstvo 
Materiál príslušenstva je špeciálne prispôsobený nášmu schodiskovému systému i zodpovedajúcej podlahovine a je 
skvelým doplnkom systému.

Bočný kryt (masívne drevo) a rohové lišty

Stabilizačný profil a montážna súpr ava
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