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Vážení priatelia, 

sme radi, že ste siahli po katalógu našej spoločnosti INTERMONEX 2009.

Práve pre Vás sme pripravení:

• navrhnúť

• vyprojektovať

• vyrobiť 

• zmontovať 

interiérové a najnovšie už aj exteriérové schody presne podľa Vašich predstáv na mieru 

z najkvalitnejších materiálov, jednoducho perfektné.

S nami získate originál, krásne schody, ktoré nebude mať nikto iný.

Osemnásťročné skúsenosti, tisícky vyrobených schodísk, najmodernejšie technológie a 

prísne individuálny prístup sú zárukou Vašej spokojnosti.

V našom katalógu nájdete desiatky fotogra� í schodísk, ktoré sme vyrobili. Zdobia domy 

a byty v celej strednej Európe. Pozerajte, vyberajte, čo sa Vám páči, debatujte o tom s 

blízkymi, nechajte sa inšpirovať alebo povedzte, čo by sa Vám páčilo, (každý model v 

katalógu má svoje číslo).

Potom stačí kontaktovať INTERMONEX a ste už len krôčik od najlepších schodov.

...s nami sa dostanete vyššie...

Peter Vrábel
Marian Vrábel
INTERMONEX, s.r.o.
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  Kolekcia Classic
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Schody zohrávajú v domoch a bytoch zdvojenú úlohu. Sú nielen pekným kusom 

nábytku, ale aj stavebným prvkom, ktorý musí plniť ťažkú úlohu. Kolekcia Classic 

splní vaše očakávania. Schody sú vyrobené prevažne z dreva, ale je možné použiť 

aj doplnkový materiál napríklad kov, alebo sklo. Množstvo prvkov tejto kolekcie je 

typizovaných, takže si stačí vybrať napríklad typ zábradlia, madla a stĺpov a pred-

stavy o vašich schodoch sú hotové veľmi rýchlo.

Naše najpredávanejšie schody.

Jednoduché, elegantné a súčasne pevné a trvácne

3



8

  Kolekcia Classic
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Schody kolekcie Classic vyrábame prevažne z kvalitne vysu-

šeného bukového, alebo dubového dreva, ale k dispozícii sú 

aj iné možnosti. Drevo je perfektne spracované, stabilizova-

né a povrchovo upravené.
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  Kolekcia Classic
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Všimnite si perfektné krivky našich schodov. Plynulé, pekne vypracované. 

Aj schody kolekcie Classic vyrábame na počítačom riadených obrábacích 

strojoch. Takéto tvary vie v strednej Európe vyrobiť veľmi málo � riem a aj 

v  ďalších častiach nášho kontinentu by ste ich veľa nenašli. Preto je veľa 

našich zákazníkov aj z Nemecka, Rakúska, či Česka.
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Objavte nové perspektívy

Drevo a ušlachtilý kov. Harmonicky 

návzájom zladené. Široká škála našich 

komponentov zaručene splní Vaše indi-

viduálne predstavy. Radi Vám poradíme. 

Navštívte naše schodiskové štúdiá, kde 

sac presvedčíte o našej širokej ponuke.

Kolekcia Trend
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Dnešné interiéry bytov a domov sú často dielom architektov a projektantov, ktorí 

do návrhov pretavujú túžby a predstavy majiteľov. Ich súčasťou  môžu byť aj scho-

dy z kolekcie TREND. Drevo s krásnou štruktúrou, kov podľa výberu s povrchovou 

úpravou zladenou s ďalším nábytkom, alebo sklo -  obľúbený materiál súčasných 

interiérov. To všetko a oveľa viac sa dá použiť na stavbu schodov. A výsledok? 

Perfektné schody, ktoré bude obdivovať každý návštevník vášho príbytku.

Keď chcete viac ako len účelnosť a praktickosť.

Dizajnové schody,  z precízne zladených  materiálov.
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Kolekcia Trend
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Kolekcia Trend
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Sklo na schody? Prečo nie! Ak sa vám páči práve táto kombi-

nácia v  INTERMONEXE sme pripravení vám  vyhovieť. V ko-

lekcii TREND máme už desiatky realizácií s  touto kombiná-

ciou. Moderné, efektné, pritom svetlé a ľahké. Také budú vaše 

schody. Bez strachu o  stabilitu, alebo pevnosť. So zárukou 

spokojnosti na desiatky rokov.
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Kolekcia Trend
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Drevo a kov.

Najčastejšie spojenie materiálov použitých pri tvorbe scho-

dov kolekcie TREND. Tak ako na súčasnom nábytku. Výborné 

užitkové vlastnosti, moderný vzhľad, trvácnosť a elegancia 

sú najlepšími charakteristikami. V spojení s našim know-how, 

ktoré rieši konštrukčné otázky do najmenších detailov. Vždy 

precízne a nekompromisne.
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Kolekcia Trend

Svetlo je kúzelník. Predstavte si vaše 

schody so špeciálnym osvetlením. Každý 

stupeň osvetlený zvlášť. Až potom po-

chopíte, prečo napríklad talianski, alebo 

americkí architekti tak bazírujú na dob-

rom svetle. Až potom uvidíte, čo obyčaj-

né svetlo urobí z  vašich schodov kolek-

cie TREND. Jednoducho neodolateľné. 

Mimochodom všimnite si ako rýchlo vás 

vaši známi začnú napodobňovať. Originál 

je ale vždy len jeden! 
37 37
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Kolekcia Trend
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Kto povedal, že jednotlivé stupne schodov nemôžu 

len vystupovať zo steny, akoby na nej boli držané 

neznámou silou? Schody kolekcie TREND nemusia 

mať klasickú masívnu schodnicu, ktorá z boku drží 

jednotlivé stupne.  Takéto schody pôsobia ľahko 

a elegantne. Pritom sú pevné, stabilné a trvácne. 

Presne také, aké chcete a po akých túžite...
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Kolekcia Trend
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A  čo tak experimenty s  far-

bou? Naše schody môžu mať 

akúkoľvek farbu. Už základná 

ponuka kolekcie TREND ob-

sahuje desiatky možností po-

vrchovej úpravy dreva, ale aj 

kovu a  skla. Drevo lakované, 

morené, alebo farbené.... Kov 

a sklo leštené, brúsené, mato-

vané, alebo farbene. Presne 

zosúladené s ďalšími prvkami 

interiéru. Presne podľa vašich 

predstáv!
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Kolekcia Trend

49

48

Konštrukčné prvky možu byť skryté, alebo použité ako výtvarný prvok! 

Krásne matice z nerezovej ocele by bolo škoda skrývať. Kolekcia TREND 

reaguje aj na architektonický trend, ktorý konštrukčné prvky využíva 

na dekoratívne účely. Takto ozvláštnené schody môžu, ak sa vám páčia, 

zdobiť aj váš interiér. Aj to umožňuje ponuka INTERMONEXU.
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Kolekcia Trend
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Kolekcia Trend
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Kolekcia Trend
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Na špirálovité schody kolekcie TREND sme v INTERMONEXE mimo-

riadne hrdí. Ich výroba je mimoriadne náročná a skutočne bez kom-

promisov ju zvládne len veľmi málo výrobcov. My sme to dokázali.

A ako? To môžete posúdiť sami.... Krásne zakrútené krivky, ladné tva-

ry, všetko perfektne spracované.... Majstrovské dielo! 

60
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Kolekcia Style
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Každá ponuka má svoj vrchol. Niečo čo prevyšuje všetko ostatné. Najlepšie z naj-

lepšieho. V ponuke spoločnosti INTERMONEX je to kolekcia STYLE. Najkvalitnejšie 

materiály, mimoriadna kvalita vypracovania a najmä náročnosť vzorov a dekorácií 

sú zárukou, že dostávate to najlepšie. V tejto kolekcii sa jednotlivé prvky neopaku-

jú, sú vyrábané prísne na základe individuálnej požiadavky a je zaručená originali-

ta každého modelu. Kráľovská trieda v každom smere...

Pre pocit luxusu a maximálnu eleganciu. Schody môžu 

z vašej vily, domu, alebo bytu urobiť doslova zámok.
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Kolekcia Style
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Kolekcia STYLE nemá hranice. Individuálne vyberané najkvalitnejšie 

drevo s najkrajšou štruktúrou, ošetrené tým najlepším  spôsobom. 

Precízna práca, ktorá nemá nič spoločné s masovou hromadnou vý-

robou. Len roky skúseností a dôslednosť. Aby bol výsledok ozdobou 

nadštandardného interiéru.
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Kolekcia Style
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Spojenie dreva a umelecko – ko-

váčskych prvkov prináša nádherné 

výsledky. Schody kolekcie STYLE 

ponúkajú aj takúto možnosť.

Kované prvky zhotovíme na individu-

álnu zákazku klasickými technikami, 

ktoré sú overené stáročiami. A vý-

sledok? Nádherný, hotové umelecké 

dielo.To sú tie správne slová. Aj vaše 

schody môžu byť umeleckým dielom!
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Kolekcia Style
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80
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Návrh na exkluzívne schody môže vznikať 

rôzne. Inšpirácia môže pochádzať z histo-

rickej predlohy, z hradu, zámku, či kaštieľa, 

kde krásne drevené schody po stáročia 

zdobili honosný interiér. Alebo sa nám 

páčia schody zvečnené na diele starého 

majstra, napríklad z obdobia renesancie, 

či baroka. Všade sa dá čerpať. Kolekcia 

STYLE nemá hranice. Každé ďalšie scho-

disko môže byť ešte lepšie a ešte krajšie. 

Presvedčte sa o tom!
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Kolekcia Style
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81

83

Pri rekonštrukciách historických objektov je 

dôležité zachovať čo najviac hodnôt minu-

losti. Vyrobiť schody, ktoré plnohodnotne 

nahradia historickú predlohu.

Zvládli sme aj to!

Dnes sme schopní vyrobiť aj schody, ktoré 

majú čaro krásnych strarých čias. Ak uva-

žujete o rekonštrukcii historického objektu 

a riešite problém, s historickým schodiskom 

siahnite po kolekcii STYLE.

51



Die Firma INTERMONEX beschäftigt sich mit Projektierung, Herstellung und Monta-

ge von Vollholztreppen. Alle Treppen sind maßgeschneidet projektiert und herges-

tellt je nach konkreten Kundenanforderungen. Mehr als 15 Jahren von Erfahrungen 

mit Herstellung und Montage von Vollholztreppen sind Garantie der Erfüllung von 

sowohl standarden als auch anspruchsvollen Kundenanforderungen.

Alle Organisationselemente - Entwicklung, 

Produktionsvorbereitung, Produktion und 

natürlich auch Technologie - werden auf 

hohem Kapazitätsniveau mit Nachdruck auf 

Genauigkeit und Qualität von Produkten 

realisiert.
84

S1 S2 S13 S15 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S11 S21 S16 SF3 SF1

J1 J2 J3 J4 J6 S0 K1 K2 K3 K4 K4/2 K5

VÝPLŇ ZÁBRADLIA / FÜLLUNG DES GELÄNDERS

Drevené stĺpiky / Holzstäben Kované stĺpiky / Geschmiedetestäben

Drevené stĺpiky / Holzstäben

ponuka vyhotovenia / angebot der ausführung

Sklené výplne / Glassfühlung

Uchytenie v držiakoch /
Befestigung - Halter

A1 Uchytenie v drážke /
Befestigung - Nut

Uchytenie v terčových držiakoch/
Befesigung - Halter
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N16H N4x8/D30 Typ PIANO

schody samonosné • schody kombinované: kov, sklo, nerez, kameň • schody

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8N16V N0

Nerezové výplne / Edelstahlfühlung

NIRO - Kotvenie v schodnici /
Wangenbefestigung

NIRO - bocne kotvenie /
Befestigung seiltich

NIRO - Vrchné kotvenie /
Befestigung von oben (Standard)

N16V

Ukončenie madla / Handlauf - Antritt

MADLÁ / HANDLAUF

Hladké /
Galtt

Bombír /
Bombiert

Bombír
s drážkou /
Bombiert 
mit Fräse

Hladké
R25 /

Galtt R25

Hríb /
Pilz

Guľa
ploská /

Kugel 
� ach

Guľa /
Kugel

Guľa
s osadením /

Kugel mit 
Ansatz

Trója / 
Troja

8x4 10x4 10x4 Ω 8x5 8x5 Ω Trója O50

3/4 ohybníkový stĺp /
3/4 Krümmlingspfosten

Ulita 160 /
Schneck 160

Ulita 340 /
Schneck 340

UKONČENIE HLAVNÝCH STĹPOV / HAUPTPFOSTEN

STROPNÉ SŤAHOVACIE SCHODY / BODENTREPPE

lusso lusso-pp lusso-verticale lusso-zp 

do exteriéru • stropné sťahovacie schody • obklady betónových schodísk
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Form und Funktion

Treppe ist ein Möbelstück und zugleich ein tragendes Bauelement. Von der Entwurfsphase bis Montage 
auf der Baustelle müssen deshalb viele Aspekte berücksichtigt werden. Eine Lange Nutzungsdauer wird 
dabei in allen Phasen berücksichtigt. Die von uns gefertigten Treppen respektieren die Anforderungen der 
EU-Normen, vor allem richtiges Verhältnis zwischen Stufenhöhe und -breite, Nutzungsbreite der Stufe, mi-
nimale Handlaufhöhe, Geländerhöhe auf der Galerie, usw. Auf Grund dieser Kritärien entwerfen wir jede 
einzelne Treppe nach Vorstellungen und Raummöglichkeiten des Kunden. Eben Details prägen oft den 
Charakter der Treppe und gliedern sie harmonisch in den gesamten Raum ein. 

Vorläu� ger Projekt und Preisangebot

Bezugnehmend auf den Raum, wo Sie die Treppe aufrichten wollten, kann bei uns ein vorläu� ges Projekt (falls es der Raum ermöglicht, auch me-
hrere Varianten) erstellt werden. Hier kann man eine Treppengrundform mit grundsätzlicher Charakteristik wie Stufenbreite und -höhe, Steigwinkel, 
Durchgangshöhe, usw. sehen. Zu einem solchen Projekt kann man nach Eingabe weiterer nötigen Angaben wie z.B. Material, Treppentyp (o� en 
- ohne Setzstufen oder geschlossen - mit Setzstufen), Geländertyp (einfach, gedrechselt) den Preis bestimmen. Beiliegend (außer Grundentwurf mit 
Draufsicht) erhalten Sie auch einige Raumabbildungen Ihrer zukünftigen Treppe. 

Es ist nötig, daß Sie uns zwecks Erstellung eines vorläu� gen Projekts folgende Angaben zuschicken: 

1. Erdgeschoßgrundriß - nötig für die Lösung des Treppenantritts 

2. Obergeschoßgrundriß - nötig für die Lösung des Treppenaustritts und der Geländergalerie 

3. Treppenraumschnitt - da interessiert uns die Bauhöhe-h und Deckenstärke-s 

Dies können Sie auf drei Weisen tun:: 

1. Führen Sie die Messungen auf der Baustelle durch und zeichnen Sie einfach (skizzieren 
Sie) die Ergebnisse; vergessen Sie dabei nicht die Bauö� nungen wie z.B. Fenster, Türen, usw. 
zu zeichnen ; 

2. Machen Sie eine Fotokopie des Projektteils vom Ihren Haus, wo die Treppe entworfen ist 

3. Füllen Sie den Fragebogen auf unserer Webseite aus 

Perfekter Einklang

Der Treppenbau ist ein Handwerk mit Tradition, dessen Erfahrungen während Jahrhunderte 
von Generation zu Generation abgegeben wurden. Heutzutage werden diese Erfahrungen 
mit moderner Technik ergänzt. Unsere Computeranlagen ermöglichen einen optimalen Trep-
penentwurf im Treppenraum mit Rücksicht auf Bequemlichkeit, Sicherheit, technische Nor-
men und natürlich Design. So können CNC-Maschinen direkt die vom Computer verarbeiteten 
Daten übernehmen. Die Architekten haben in dieser Technik eine Garantie, daß Ihre Entwürfe 
bis ins Detail realisiert werden. Perfekter Einklang traditioneller Handwerkerkunst mit modern-
ster Computertechnologie gewährleistet unserem Kunden höchsten Qualitätsstandard der 
Ausführung und optimalen Verhältnis zwischen Preis und Leistung.

Messung

- Nach Besprechung des Treppenerstentwurfs und Erfüllung der Bedingungen der Bauvorberei-
tung des Treppenraumes (beendeter Putz und Estrich) können unsere Mitarbeiter die Messung 
direkt bei Ihnen durchführen. 

Projektierung

- Auf Grund dieser Messung wird ein de� nitives Treppenprojekt erstellt. Alle Projekte sind mit 
moderner spezialisierten CAD Software mit Rücksicht auf Bequemlichkeit, Optimierung, Si-
cherheit, usw. gelöst. 

Fertigung

- In der Fertigungshalle mit moderner CAD-CAM Technologie mit einem mit CNC Anlagen ver-
bundenen System und auf Grund des Geschicks unserer Meister bekommt Holz die richtige 
Form. Nach Vollendung aller Details wird die Ober� äche einzelner Teile behandelt, die Teile wer-
den kontrolliert und verpackt. Die Treppe ist bereit für die Montage. 

Montage

- Das Montageteam verwirklicht Ihre Vorstellungen. Die Montagedauer ist von der Komplizier-
theit einzelner Treppen abhängig. Sie kann von einigen Stunden bis einige Werktage dauern. 

Liefertermin: 3-5 Wochen nach der Bestellung.
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Bezpečné schody na mieru 

Schodište je „nábytkom“ a súčasne stavebnou konštrukciou. Od návrhu po montáž sa preto musia zohľadniť 
mnohé aspekty. Dlhá doba používania schodišťa sa pritom zohľadňuje vo všetkých fázach. Nami vyrábané 
schodištia rešpektujú požiadavky európskych noriem, predovšetkým správny pomer medzi výškou a šírkou 
schodu, užitočnú šírku schodišťa, minimálnu výšku madla, výšku zábradlia na galérii a pod. Na základe týchto 
kritérií navrhujeme každé jednotlivé schodište podľa predstáv a priestorových možností zákazníka. Často 
práve detaily dávajú schodištu jeho charakter a harmonicky ho začlenia do celkového priestoru.

Predbežný projekt a cenová ponuka

Na základe Vášho priestoru, v ktorom by ste chceli postaviť schodište, je u nás spracovaný predbežný pro-
jekt (ak to priestor dovoľuje i niekoľko alternatív). Tu možno vidieť navrhnutý základný tvar schodišta spolu 
so všetkými základnými charakteristikami ako je šírka a výška stupňa, uhol stúpania, podchodná výška a pod. K takémuto projektu možno 
po zadaní ďalších potrebných údajov ako sú materiál, typ schodišťa (otvorené - bez podstupníc alebo uzatvorené - s podstupnicami), typ 
zábradlia (jednoduché, sústružené) stanoviť i cenu. Ako prílohu, okrem základného - pôdorysného návrhu obdržíte i niekoľko priestorových 
zobrazení Vášho budúceho schodišťa.

K spracovaniu predbežného projektu je potrebné, aby ste nám zaslali:
1. Pôdorys prízemia - je dôležitý pre riešenie nástupu schodišťa,
2. Pôdorys poschodia - je dôležitý pre riešenie výstupu a zábradlia galérie schodišťa,
3. Rez schodiskovým priestorom - tu nás zaujíma konštrukčná výška (vzdialenosť od podlahy prízemia po podlahu poschodia) a hrúbka 
stropu. 

Toto môžete urobiť troma spôsobmi:
1. vykonať zameranie na stavbe a jednoduchým spôsobom (voľnou rukou) ho zakresliť, nezabudnite vyznačiť stavebné otvory ako sú okná, 
dvere a pod.
2. urobiť fotokópiu tej časti projektu Vášho domu, kde je navrhnuté schodište
3. vyplnť dotazník na našej www stránke 

Perfektná súhra

Stavba schodíšť je remeslom s tradíciou, ktorého skúsenosti sa odovzdávali z generácie na 
generáciu po storočia. Dnes sa tieto skúsenosti dopĺňajú modernou technikou. Naše po-
čítačové zariadenia umožňujú optimálne navrhovať schodištia v schodiskovom priestore s 
ohľadom na pohodlnosť, bezpečnosť, technické normy a samozrejme dizajn. CNC riadené 
stroje tak môžu priamo prevziať údaje vytvorené počítačom. Architekti majú v tejto techni-
ke záruku, že ich návrhy sa zrealizujú do detailu. Perfektná súhra tradičného remeselnícke-
ho umenia a najmodernejšej počítačovej technológie zaručuje nášmu zákazníkovi najvyšší 
štandard kvality vo vyhotovení a optimálny pomer ceny a výkonu. 

Zameranie

Po prekonzultovaní úvodného návrhu schodiska a splnení podmienok stavebnej priprave-
nosti schodiskového priestoru (ukončené omietky a potery na podlahách) môžu naši pra-
covníci vykonať zameranie priamo u vás.

Projekt

Podľa zamerania bude spracovaný de� nitívny projekt schodiska. Všetky projekty sú riešené 
pomocou moderných špecializovaných CAD softvérov s ohľadom na pohodlnosť, optimál-
nosť, bezpečnosť atď.

Výroba

Vo výrobnej hale s modernou technológiou s CAD-CAM systémom prepojeným na CNC za-
riadenia a na základe zručností našich majstrov dostáva drevo ten správny tvar. Po dokon-
čení všetkých detailov sú jednotlivé diely povrchovo upravované, kontrolované a zabalené. 
Schodište je pripravené na montáž.

Montáž

Montážny tím premietne Vaše predstavy do skutočnosti. Doba montáže závisí od zložitosti jed-
noltivých schodísk. Môže sa pohybovať od niekoľkých hodín až po niekoľko pracovných dní.

Termín dodania - 3 až 5 týždňov od zamerania schodiskového priestoru.
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Obchodná kancelária a výstavné štúdio Bratislava

Pri suchom mlyne 72, Bratislava

Tel./fax: +421 2 5477 4477

Tel.: +421 908 533 742, +421 903 661 478

E-mail: bratislava@intermonex.sk

Obchodná kancelária a výstavné štúdio Zvolen

Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen

Tel.: +421 903 306 090

E-mail: zvolen@intermonex.sk

Obchodná kancelária a výstavné štúdio Levice

DUA interiéry, Nixbrod 5593, 934 01 Levice 

Tel./fax : +421 36 6316 633

E-mail : levice@intermonex.sk

Schodiskové studio a obchodní kancelář Praha

Žateckých 1082/9, 140 00 Praha 4

Tel./fax: +420 261 211 202

Tel.: +420 733 190 580, +420 604 133 605

E-mail: praha@intermonex.cz

                                                      

INTERMONEX s.r.o.
SCHODISKOVÉ ŠTÚDIO A PREVÁDZKA

Murgašova ul., 018 41 Dubnica n/V

Tel.: +421/42/444 1991

Fax: +421/42/444 1994

E-mail: intermonex@intermonex.sk

INFORMÁCIE: +421 903 633 633


