
Vlastní výroba
a montáž!

Vhodné pro všechna
schodiště!

Zvýšení hodnoty
Vašeho domu!

Splnit přání
a zachovat hodnoty.

Velký výběr
modelů a dekorů!

Kvalita 
a perfektní servis!

R E N OVAC E  PO M O C Í  SYST É M U  S C H O D  N A  S C H O D

Renovace 
schodišť na míru.
S novými schody z pravého dřeva nebo laminátu
bude Vaše schodiště opět krásné a bezpečné!

DŘÍVE
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02 Jednička na renovace v Evropě

Co udělat se starými schody!

S PORTASem 
uskutečníte svá přání
ohledně renovace!

Vhodné pro všechny 
typy schodišť a použité

materiály

Žádná změna stávající
konstrukce a statiky

Tapety, zábradlí, 
schodnice a podlahová

krytina na chodbě 
zůstanou nepoškozeny

Žádné bourání a zdění

Má-li Váš dům za sebou 20, 30, 40 nebo ještě více let,
pak je to vidět i na Vašem schodišti: 
zakulacené hrany a vyšlapané schody představují 
bezpečnostní riziko a navíc narušují celkový 
harmonický obraz. Dosud jste měli na výběr pouze
běžné renovační metody:

■ Polepení schodů kobercem nebo PVC

■ Opakované natírání

■ Vybourání schodiště se všemi souvisejícími 
škodami a následnou stavbou nového schodiště

Polepení schodů kobercem nebo PVC, stejně jako 
natírání nic nezmění na vyšlapaných schodech 
a zakulacených hranách. Bezpečnostní riziko zůstává.

Při zabudování nového schodiště vznikají vysoké 
náklady a navíc stavební hluk, špína a následné škody
při vybourávání. Za určitých okolností je rovněž nutné
nahradit ještě neporušené zábradlí a schodnice
novými.

Zkrátka: žádná z těchto alternativ pro Vás není 
uspokojivá!

Firma PORTAS vyvinula optimální alternativu 
k běžným – ale často neuspokojivým – metodám 
renovace starých schodišť: 
Dokonalý systém „schod na schod”! 

… žádné vybourávání!

… žádné 

polepování PVC!

… žádné 

polepování kobercem!

Je Vaše dřevěné schodiště nevzhledné?
Natírání dřevěného schodiště je pouze kompromisním řešením.
Renovace PORTAS je řešení natrvalo.

Osvědčené řešení pro každé staré schodiště: systém „

…bude opět nové!Ze starého…

Schody opět bezpečnější

Možnost používání 
během renovace

Cenově výhodné řešení

Velice jednoduchá 
údržba

Krátká doba renovace

Zvýšení hodnoty domu

Nový, exkluzivní vzhled

Velký výběr modelů 
a dekorů
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03

„schod na schod“ od firmy PORTAS!

Je Vaše schodiště
polepeno 
kobercem?
PORTAS odkryje neporušené jádro
starého schodiště a překryje staré
stupně novými – zcela podle
Vašeho přání v pravém dřevu
nebo vysokotlakém laminátu.

Je Vaše schodiště
polepeno PVC?
Pod neatraktivní krytinou z PVC 
se zpravidla nachází solidní 
schodiště, ze kterého PORTAS
udělá opět „nové”.

Nelíbí se Vám 
už Vaše kamenné
schodiště?
PORTAS renovuje i kamenná nebo
betonová schodiště perfektně 
a v krátkém čase.

…bude opět nové!Ze starého…

…bude opět nové!Ze starého…

…bude opět nové!Ze starého…
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04 Jednička na renovace v Evropě

Systém „schod na schod“ od firmy

Točité schodiště bez podesty Dvojitě točité schodiště bez podesty

Přímé schodiště se dvěma podestami

Dřevo je přírodní materiál. Rozdíly ve struktuře a barvě jsou jeho přirozené vlastnosti. Typické znaky dřeva jako suky,
běl, srůsty atd. nejsou závady, nýbrž specifické vlastnosti tohoto materiálu. Změny barevného odstínu dřeva vlivem
světla jsou normální a dokládají pravost přírodního materiálu. Dřevo je svou strukturou a spektrem barev živým 
materiálem.

Přímé schodiště s jednou podestou

Vhodné pro všechny typy schodišť

Vsaďte na kvalitu a servis evropské jedničky na

Schod za schodem v novém – 
s pravým dřevem nebo 
laminátem (HPL)! 
Firma PORTAS renovuje všechna stará schodiště 
systémem „schod na schod”. Zcela podle hesla firmy
PORTAS: „Dobré zachováme – nové uděláme”. 

Kvalitní renovace PORTAS je hezké, trvalé a cenově
výhodné řešení. Vaše – v jádru neporušené – staré 
schodiště zůstane přesně tam, kde je, a bude překryto
stupni ze dřeva nebo vysokotlakého laminátu na míru. 

Systém „schod na schod” firmy PORTAS se hodí 
k renovaci téměř všech typů schodišť (rovná, točitá, 
zavřená, otevřená, s podestou nebo bez) ze všech
druhů materiálů, ze kterých se schodiště stavějí: dřevo,
beton, přírodní nebo umělý kámen.

Treppen-Folder_06-2006-CZ  08.06.2006  15:11 Uhr  Seite 5



05

PORTAS

nová nástupnice

stabilizační profil

stará podstupnice

nová podstupnice

Solidní
řešení!

Princip systému „schod na schod“

Výhody renovace schodiště od firmy PORTAS!
■ Žádné bourání a zednické práce

■ Tapety, zábradlí, schodnice, podlahová 
krytina na chodbě zůstávají nepoškozeny

■ Vhodné pro všechny typy a materiály 
schodišť: dřevo, beton i přírodní 
a umělý kámen

■ Žádná změna stávající konstrukce a statiky

■ Krátká doba renovace

■ Schody opět bezpečnější

■ Schody z pravého dřeva nebo 
laminátu (HPL)

■ Velice snadné na údržbu

■ Velký výběr modelů a dekorů

■ Možnost používání během renovace

■ Nový, exkluzivní vzhled

■ Zvýšení hodnoty domu

stará nástupnice

renovace!
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06 Jednička na renovace v Evropě!

Hezké a solidní!

PORTAS dekor „Žula“

Renovace schodišť podle hesla PORTAS: „Dobré z

Na schodiště se často zapomíná: dokud jsou spolehlivá

a bezpečná, téměř si jich nevšímáme a dennodenně

po nich chodíme. Až jednou dojde na vyšlapaném

schodu k uklouznutí. Běžně si nevšímáme ani optického

stavu schodiště – a to ani tehdy ne, když stopy po 

dlouholetém užívání již dávno nelze přehlédnout. 

Jestliže Vám záleží na bezpečnosti a vzhledu Vašeho

schodiště, pak jako zodpovědný majitel domu nebo

bytu uděláte nejlépe, když se při renovaci spolehnete

na třicetileté zkušenosti firmy PORTAS – evropské jedničky

na renovace!
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Dekor PORTAS „Javor“Dekor PORTAS „Šentálský dub“

Akrylátový lak,

UV tvrzený!

é zachováme – nové uděláme“

Dekory vysokotlakého 
laminátu PORTAS

Šentalský dub rustikální

Šentalský dub přírodní

Buk

Javor

Třešeň

Jabloň Trentino

Žula

Onyx

vysoce zušlechtěný
laminát (HPL)

stabilizační profil

protiskluzová hrana
z polyuretanu

starý schod

Model  

PRESTIGE
vhodný pro vysoké zatížení

Ze starého… …bude opět nové!
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Schody musí denně vydržet množství
kroků. Toto trvalé zatížení zanechává 
své stopy: Po několika letech mají 
schody šrámy a prohlubeniny, hrany 
se zakulatí a kloužou. To nejen
ošklivě vypadá, ale může mít i zlé 
následky: Na schodech se v německy
mluvících zemích stane každý rok asi 
364 000 úrazů; z toho 291 200 doma.

Efektní součást Vašeho

08 Jednička na renovace v Evropě

…bude opět nové!

Ze starého…

PORTAS dekor „Buk“
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domu

09
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10 Jednička na renovace v Evropě

Odolné a útulné

PORTAS dekor „Jabloň Trentino“

Jestliže má Vaše nové schodiště obzvlášť hodně vydržet,
pak je model „Prestige Exclusiv” firmy PORTAS pro Vás
přesně tím pravým: se stupni z laminátu odolného proti
otěru a nárazům (HPL), které lze velice snadno čistit.
Protiskluzová hrana zaručuje větší bezpečnost, což ocení
například rodiny s dětmi a starší lidé.

Model schodišťových stupňů „Prestige Exclusiv” Vám
nabízí výběr z osmi různých dekorů – od „Třešně” přes
„Jabloň Trentino” až po „Žulu”. Z tohoto sortimentu si
snadno vyberete vhodný dekor.

Díky firmě PORTAS se z každého starého schodiště stane o
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PORTAS dekor „Buk“

vysoce zušlechtěný
laminát (HPL)

stabilizační profil

protiskluzová hrana 
z polyuretanu

starý schod

nová podstupnice

Model  

PRESTIGE
vhodný pro vysoké zatížení

S odolnou 

protiskluzovou 

hranou!

PORTAS dekor „Třešeň“

e opět „nové“!

Exclusiv Dekory vysokotlakého 
laminátu PORTAS

Šentalský dub rustikální

Šentalský dub přírodní

Buk

Javor

Třešeň

Jabloň Trentino

Žula

Onyx
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12 Jednička na renovace v Evropě

Hezké a solidní!

Jestliže má Vaše nové schodiště nejen příjemně vypadat, ale i co 

nejlépe odolávat každodennímu chození po schodech nahoru a dolů,

doporučujeme Vám náš model schodišťových stupňů „Classic”. Svou

solidní a ušlechtilou dýhou z pravého dřeva splňuje model „Classic”

nejvyšší nároky. Vyberte si svého favorita ze tří různých dýh z pravého

dřeva: přírodní dub, rustikální dub nebo buk.

PORTAS dýha z pravého dřeva „Rustikální dub“PORTAS dýha z pravého dřeva „Buk“

Na přání také povrch upravený olejem 
s tvrdým voskem

cca 3,6 mm dýha 
z pravého dřeva

akrylátový lak
UV tvrzený

stabilizační profil

hrana z masivního dřeva

starý schod

nová podstupnice

Model 

CLASSIC
vhodný pro běžné zatížení

Akrylátový lak,

UV tvrzený!

13 mm laťovka

Dýhy z pravého 
dřeva PORTAS

Dub rustikální

Dub přírodní

Buk
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Vše z jedné ruky!

PORTAS laminát v dekoru „Třešeň“

3vrstvé dřevěné parkety 
„Přírodní dub“

3vrstvé dřevěné parkety „Buk“                             PORTAS skříňový nábytek na míru v dekoru „Jabloň Trentino“

Parkety a laminát - zcela dokonalé! 
Nové schodiště zapůsobí opravdu esteticky jen když ladí s okolím. Vhodné parkety a laminát od firmy PORTAS 

dokonale završí renovaci Vašeho schodiště.

Schodišťová zábradlí 
Rozviklané zábradlí na schodišti je značně nebezpečné! Proto Vám firma PORTAS v rámci renovace schodiště 

samozřejmě nabízí i montáž nového zábradlí. Každé zábradlí z programu PORTAS se vyznačuje solidní konstrukcí,

ergonomicky tvarovaným madlem a atraktivním vzhledem.

PORTAS na přání zrenovuje také otevřená schodiště. Nové schodišťové zábradlí: od klasiky po modernu
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14 Jednička na renovace v Evropě

Odborná ruční práce –
materiály s ověřenou kvalitou!

Správné rozhodnutí: Renovace schodiště od firmy

Kompletní 
poradenství!
Odborný poradce firmy PORTAS Vás
poinformuje v rámci naší bezplatné
analýzy renovace u Vás doma,
protože problémy se schodištěm lze
poznat a vyřešit pouze přímo na
místě. Společně s Vámi nalezne
řešení pro renovaci, které bude
přesně odpovídat Vašim požadav-
kům a přáním. Následně schodiště
přesně vyměří a závazně vypočítá
náklady na renovaci – nepříjemná
cenová překvapení u firmy PORTAS
neexistují!

1 Pečlivost hned od
začátku!
Dřevo je přírodní produkt. Optimální
skladovací podmínky a pečlivé
zacházení s materiálem jsou
samozřejmostí. U každé zakázky
firma PORTAS prověřuje z hlediska
kvality a úplnosti všechno, co je pro
danou renovaci schodiště nutné.
Tak je vždy zaručeno, že sklad firmy
PORTAS opustí pouze prvotřídní
materiál.

2

3 Odborná montáž!
Stabilizační profil, pevně přišroubo-
vaný k masivnímu jádru schodiště,
tvoří solidní základ pro každý nový
schod. Montér překryje všechny
staré stupně novými stupni PORTAS –
a položí na podestu schodiště
parkety nebo laminát vhodný
k novým schodům. Na závěr utěsní
okraje všech schodů, aby například
při čištění nemohla pod nové
schody proniknout vlhkost.

4

5

Důkladná příprava!
Důkladná příprava starého
schodiště začíná odkrytím nepo-
rušeného jádra. Potom se zahájí
vlastní renovace: Při řezání nových
stupňů je na milimetry přesná práce
nejvyšším přikázáním. Protože právě
při výrobě schodiště platí: Pouze

důkladná příprava vede k dokonalému výsledku.

Dokonalý 
výsledek!
V dohodnutém termínu zazáří staré
schodiště v novém lesku: trvanlivé,
krásné, zatížitelné a snadné na
údržbu. Systém „schod na schod”
firmy PORTAS – ideální řešení pro
všechna stará schodiště.
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Další renovační řešení od firmy PORTAS –
evropské jedničky na renovace!

Renovace dveří

Renovace kuchyní Stropní podhledy na míru

Kryty topných těles Koupelnový nábytek na míru

Renovace domovních dveří

Už nikdy nemusíte dveře natírat!

Nový stropní podhled za pouhý jeden den!

Více úložného prostoru a komfortu!

y PORTAS!

S novými čelními prvky na míru!

Optimální alternativa ke koupi nových dveří!

Individuálně na míru a dle přání!
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PORTAS - 
vše z jedné ruky
Renovujeme, modernizujeme 
a zhotovujeme na míru!

Renovace dveří
Renovace domovních dveří
Renovace garážových vrat

Renovace kuchyní
Nové kuchyně na míru
Koupelnový nábytek 
na míru
Kryty topných těles

Renovace schodišť
Parkety a laminát

Stropní podhledy na míru
a osvětlovací systémy

Skříňové systémy na míru
Vnitřní vybavení skříní

Přetisk – také dílčí – je zakázán. Porušování se právně stíhá. Drobné změny barev zaviněné tiskovou technikou jsou možné. Všechna autorská práva a užívací práva na koncepci, 
ztvárnění a text náleží firmě PORTAS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG. Změny modelů a technická zlepšení jsou vyhrazena.

Odborný závod PORTAS ve Vaší blízkosti!

již více než 30 let

Dobré zachováme –
nové uděláme!

Kvalita

D

PORTAS na Internetu : www.portas-renovace.cz

Zavolejte nám nebo navštivte naši výstavu.

Více než 500 odborných závodů ve 
13 evropských zemích.

Treppen-Folder_06-2006-CZ  08.06.2006  15:10 Uhr  Seite 1


