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System
Do mocowania schodów samonośnych firma RoomStone® 

GmbH oferuje dwa różne systemy:
opatentowany system CLICK 2.0 z opcją ukrytego rozdzielne-
go łączenia stopnia ze ścianą lub system FIX, łączący stopień 
na stałe ze ścianą.
W obydwu rozwiązaniach pomiędzy stopniem, a ścianą żelbeto-
wą powstaje fuga grubości od 1 do 4 mm.

Wymogi
• Ściana żelbetowa o grubości przynajmniej 20cm, pomierzo-

na i zbrojona według EC2
• Wymogi wobec powierzchni ściany według DIN18202, Ta-

bela  3, Wiersz 7 dla ścian o gotowych powierzchniach z 
zwiększonymi wymogami

• Powierzchnia ściany wykonana z betonu licowego, otynko-
wana lub kryta

system-Click  + łączenie rozdzielne + schody

system-Fix     + rozszerzenie do stałego połączenia 

Przebieg montażu

System Click: 

Po oszalowaniu ściany od strony schodów zakłada się elementy 
montażowe. Poziom zero musi być na tym etapie ostatecznie 
wytyczony - umiejscowienie stopni zostanie ustalone w tej fazie 
montażu. Zbrojenie odbywa się jako następne. Już niedługo po 
wybetonowaniu ściany można opcjonalnie wstawić stopnie, tak 
aby można było korzystać ze schodów w fazie budowlanej. W 
końcowej fazie budowy montuje się wysokiej jakości stopnie 
RoomStone®. Stopnie pozostają wymienialne. Opcjonalnie sys-
tem Click można zamontować w ściany prefabrykowane.

System Fix:

Montażu Fix mogą dokonać wyłącznie nasi montażyści. W 
pierwszej fazie w ścianie żelbetowej wierci się otwory nieprze-
lotowe (polewanie wodą jest nieodzowne). W drugiej fazie do-
konuje się montażu końcowego w połączeniu nierozdzielnym. 
System Fix jest więc w tej opcji idealnym rozwiązaniem!
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Schody półkowe

Rzut z góry

Rzut z przodu

Rzut z boku

Surowce
• Beton RoomStone® w różnych kolorach standardowych 

i niestandardowych, z permanentną impregnacją 
powierzchniową, powierzchnia min. SB4

• Kamień naturalny (NOWOŚĆ!) ciosany z jednego kawałka
• Drewno naturalne, w pełni masywne, naoliwione, naoliwi-

one na biało lub lakierowane
• Stal, stal szlachetna i ich kombinacje

Wskazówki o pielęgnacji stopni znajdują się w osobnej instruk-
cji. 

Wymiary stopni
• Długości: od 800 mm do 1185 mm
• Szerokości: 26 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm
• Grubość 9 cm
• w kształcie prostopadłościanu,  krawędzie fazowane 

(3mm)

Kształty odbiegające od wymiarów standardowych możliwe do 
wykonania na indywidualne zapytanie.

80

240

10
0

50

STB-ÜBERDECKUNG

50

210

14
2

S
TB

-W
AN

D
20

0

1-
4m

m
 F

ug
e

80

240

10
0

50

STB-ÜBERDECKUNG

50

210

14
2

S
TB

-W
AN

D
20

0

1-
4m

m
 F

ug
e

Element montażowy Systemu Click 
dla ścian żelbetowych
• Wymiary (DxSxW): 240 mm x 142 mm x 80 mm (109 

mm wpuszczone w ścianę), ze stali antykorozyjnej do 
założenia schodów półkowych RoomStone®

• Mocowanie po oszalowanej stronie ściany 4 wkrętami 
samowiercącymi 3,0 x 20. Jest możliwe wyrównanie tole-
rancji podczas montażu końcowego: o ok. 2.5° w trzech 
osiach - Wyrównanie wysokości do -3 mm /+ 5 mm. Przy 
większej tolerancji ściany żelbetowej wszystkie stopnie 
mogą zostać w swojej długości wyprodukowane na pods-
tawie obmiaru.

Rzut z góry

Rzut z boku                   Możliwość regulacji

pokrycie ścienne
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Mocowanie punktowe szkła      Mocowanie stożka

Płyty spawane

Izolacja akustyczna 
Ochrona p/poż.
Zasadniczo elementy łączeniowe stopni półkowych nie 
spełniają wymogów izolacji akustycznej. Powłoki izolacyjne 
na stopnie z betonu, drewna lub stali możliwe do wykonania 
na indywidualne zapytanie.

Mocowanie poręczy
RoomStone® GmbH nie oferuje poręczy ani zabezpieczeń 
przed upadkiem. Dostępne są jednak liczne elementy 
montażowe dla poręczy stalowych i szklanych.

Podesty 
Podesty półkowe dostępne są adekwatnie do systemów 
schodów i projektowane są dla danego projektu.
Oferujemy również dwustronnie układane podesty z ukry-
tym mocowaniem dla schodów dwubiegowych.

Wyposażenie specjalne
• różna obróbka powierzchni (antypoślizgowość)
• oświetlenie stopni 
• ogrzewanie podłogowe podestów
• wykonanie schodów zewnętrznych ze stali szlachetnej
• dwustronne mocowanie stopni (np. przy wyjściu)

Konstrukcje specjalne dla ścian łukowatych 
lub pochylonych
oraz wyjątkowych geometrii są dostępne na indywidual-
ne zapytanie. Nasze stopnie w szczególnych przypadkach 
można mocować do konstrukcji stalowych lub ścian z ma-
sywnego drewna.



max. 1185 mm

ca
. 3

0

ca. 30

A + 35

S
 -1

,5
15

-3
5 

m
m

max. 1185 mm

ca
. 3

0

ca. 30

A + 35

S
 -1

,5
15

-3
5 

m
m

Stopnie o kształcie litery L
Stopnie L zaprojektowano, aby prefabrykowane biegi scho-
dów dało się obłożyć betonem 
RoomStone®. Stopnie L produkuje się z gładkim oszalowa-
niem w sprawdzony sposób technologii produkcyjnej scho-
dów półkowych. Nie istnieje żadna wynikająca z technologii 
produkcji widoczna różnica pomiędzy stopnicą a podstop-
nicą. 
Stopnie L można poza tym montować na stalowych kon-
strukcjach szkieletowych, np. jako rozwiązanie między 
dwiema ścianami nośnymi.

Stopnie typu „L”

jako okładzina          na konstrukcji stalowej

Przekrój                               Rzut z góry



Płyty wielkoformatowe w betonie RoomStone®
do 1,50m x 1,50m do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kamienie źródłowe

Blaty kuchenne

płyty kominkowe, płyty kołnierzowe

Dalsze produkty

Dla projektantów
Szczegółowe informacje projektowe schodów RoomStone® 
znajdziecie Państwo na www.roomstone.de w wersji do 
pobrania.

Kontakt
RoomStone® GmbH
Von-Drais-Str. 9
D-55469 Simmern

Dyrektor:
Dipl.-Ing. Markus Brück
Phone: +49 6761 965300.0
E-Mail: info@roomstone.de

Rejestr handlowy
Amtsgericht:
Bad Kreuznach 21763
Tax-No.: 40/660/0174/7
VAT/GST No.: DE264198452

Przedstawiciel w Polsce

P.P.H.U. KAMEX
ul. I Armii 2
47-480 Pietrowice Wielkie

Phone: +48 504 018 667
E-Mail: biuro@kamex-schody.pl
Internet: www.kamex-schody.pl

RoomStone® artwork

RoomStone® outdoor

RoomStone® interior


