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Bezpieczna droga do celu, czyli wybieramy materiał na modne i
funkcjonalne schody
Dziś schody nie pełnią już tylko funkcji ułatwiającej poruszanie
się po poziomach na różnych wysokościach. To element, który
powinien zachwycać swoją estetyką i stanowić idealnie
uzupełnienie otaczającego go krajobrazu. Ponadto ma być
bezpieczny, solidny i trwały. Wybór odpowiedniego materiału
zatem nie jest prosty.

Materiał przede wszystkim

Schody zewnętrzne powinny charakteryzować się przede wszystkich odpornością na czynniki zewnętrzne, takie jak deszcz czy
mróz, i niską nasiąkliwością. Właśnie te cechy zapewnią im estetyczny wygląd i wysoką funkcjonalność na długo. Poza tym
powinny być także antypoślizgowe, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo nawet w niesprzyjających warunkach, a
jednocześnie odporne na ścieranie i wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z ich codziennego użytkowania. Dlatego
też do budowy schodów najczęściej wykorzystuje się kamienie naturalne: granit, marmur czy piaskowiec, a także płytki
ceramiczne: z gresu, terakoty czy klinkieru, oraz beton szlachetny czyli Terazzo. - Dobrej jakości nawierzchnie z betonu
szlachetnego są impregnowane już na etapie produkcji zarówno wewnątrz mieszanki betonowej, jak i na powierzchni.
Elementy przeznaczone na schody zewnętrzne powinny mieć nasiąkliwość poniżej 3% - gwarantuje to ich mrozoodporność.
Warto wybierać materiały oznaczone symbolem R11 co oznacza, że są one antypoślizgowe. Dodatkowo można zastosować
antypoślizgowe gumowe wkładki lub chropowate, piaskowane zakończenie krawędzi stopnic. Nie zapominajmy, że oprócz
dobrego projektu i doboru właściwych materiałów, kluczowe jest również fachowe wykonanie schodów oraz systematyczna
pielęgnacja, dzięki której schody zewnętrzne zachowają piękny wygląd na długie lata – radzi Andrzej Chłopek, ekspert marki
Dasag.

Wykonanie nie mniej ważne

Gdy schody nie będą prawidłowo wykonane i zamontowane, nawet najwyższej jakości materiał nie zapewni nam trwałości
przez lata i bezpiecznego z nich korzystania. Aby zapewniały wygodę poruszania się powinny być zaprojektowane zgodnie z
obowiązującymi normami Prawa Budowlanego. – Stopnie powinny mieć nie więcej niż 18 cm wysokości, wyższe mogą sprawić,
ze szczególnie osoby starsze lub takie, które mają problemy z poruszaniem się, nie będą w stanie pokonać schodów.
Głębokość pojedynczego schodka natomiast powinna wynosić od 29 do 50 cm. Takie wymiary sprawią, że przy pokonywaniu
schodków nie trzeba będzie stawiać nienaturalnych, zbyt szerokich kroków. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie
wyprofilowanie schodów zewnętrznych. Niewielki ich spadek do zewnątrz zapewni swobodny odpływ wody ze stopni, nie
powodując tym samym dyskomfortu polegającego na odczuwaniu pochyłości przez osoby poruszające się po schodach – radzi
ekspert Dasag.
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