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3SCHODIŠTĚ

Je plagiát trestný čin, nebo moudrá úvaha 
o tom, že není třeba vynalézat kolo? Baroko 
kopírovalo, Gaudí kopíroval, a tak jsme se-
znali, že když se JAP pro svá schodiště nechá 
inspirovat dokonalostí ulity planispirální, 
tak se na nás matka příroda nebude zlobit.

DETAIL ROZHODUJE



54Schodiště v nejrůznějších provedeních vyrábíme již 
30 let. Za tu dobu jsme realizovali více než 5 000 
objednávek. Kvalita schodišť JAP FUTURE tkví ve 
volbě materiálů prémiové kvality, certifikovaných 
konstrukcích a atraktivních designech. Dbáme na 
důmyslné a precizní zpracování. Naši konstruktéři 
neustále vyvíjejí nové typy schodišť dle aktuálních 
světových trendů. O jedinečnosti produktů z dílny 
JAP FUTURE se můžete přesvědčit v našich showroo-
mech v Praze a v Přerově, kde jsou výrobky zasazeny 
přímo do reálných interiérů.

Schodiště plní funkci nejen praktickou, ale také 
estetickou. V prostoru může působit robustně, 
nebo naopak velmi lehkým dojmem. Součástí 
sortimentu JAP FUTURE jsou schodiště dřevěná, 
z kaleného skla (včetně Grafoskla), nerezová, 
celokovová, ale nabízíme i možnosti kombinace 
materiálů.

Pro výrobu schodišť využíváme tvrdé dřeviny, jako je buk, dub, 
javor nebo jasan. Dřeviny jsme schopni mořit v jakémkoliv odstínu 
dle přání klienta. Výsledný design je odrazem vkusu a preferencí 
každého zákazníka.

Tvoříme schodiště na míru dle osobních požadavků. Součástí 
nabídky jsou jak malá provozní schodiště, tak i velká atypická 
schodiště. Komplexní služby JAP FUTURE zahrnují také zpracování 
výkresu dle vybraného typu schodiště. Zajímá nás každý detail, 
proto výběr zábradlí konzultujeme s každým klientem zvlášť. 
K dispozici máme odborný personál, který je ochoten poradit 
a dovést objednávku k dokonalosti.

Spárovky dle základního dělení rozlišujeme na průběžné 
a cinkované. Průběžné spárovky jsou v celé své délce slepené 
z dlouhých lamel, oproti tomu cinkované spárovky jsou lamely 
na délku napojované. Průběžné spárovky jsou vzhledem k menšímu 
množství lepených spojů kvalitnější, lépe obrobitelné a mají větší 
pevnost. Společnost JAP FUTURE využívá pro výrobu schodišť 
vysoce kvalitní spárovky z listnatých stromů. Dle typu a provedení 
schodiště používáme spárovky o síle od 20 až do 80 mm.
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TŘMENOVÁ

Třmenová schodiště jsou charakteristická svým elegantním 
a moderním designem. Jednotlivé stupně jsou ukotveny přímo 
do zdi, případně do ocelové nosné schodnice. Tato rafinovaná 
konstrukce vytváří dojem, že se schodiště vznáší v prostoru. 
Využití těchto typů schodišť vyžaduje většinou speciální 
stavební připravenost, především dostatečnou nosnost stěny. 
V interiéru je možné zvolit klasické dřevěné provedení, nebo 
i zajímavější varianty v kombinaci kovu, skla a nerezu.  

BOČNICOVÁ

Bočnicová schodiště zachovávají vzdušnost a eleganci 
v prostoru. Základním prvkem bočnicových schodišť jsou 
dvě krajní nosné schodnice, které jsou vyráběné přesnou 
laserovou technologií. Absence viditelných kotvících prvků 
evokuje představu, že si jen tak volně plují prostorem. Vysoká 
funkčnost, nadčasový design a kvalitní materiály zajišťují 
dlouhou životnost schodišť. 

SEGMENTOVÁ

Segmentová schodiště jsou složena z jednotlivých prvků neboli 
kloubů, které jsou vedené středem nášlapů a tvoří nosnou 
část schodiště. Tato kloubová páteř schodiště zajišťuje velkou 
variabilnost provedení. Schodiště je možné projektovat do 
tvaru „U“, „I“ nebo „L“. Vyrábíme segmentová schodiště různých 
typů, zalomení  a šířky nášlapů. Prioritou je pro nás funkčnost, 
bezpečnost a atraktivní design. 

TYPY SCHODIŠŤ

TOČITÁ

Točitá schodiště jsou žádána zejména do menších prostor 
pro úsporu místa, avšak svým moderním a čistým designem 
zapadnou do každého interiéru. Tato schodiště fungují na bázi 
středového sloupu, který je dominantou celého schodiště a tvoří 
základní nosný prvek. Konstrukce mohou být celodřevěné, 
celokovové nebo také kombinací materiálů. Točitá schodiště 
doplňuje vhodně vybraný design a provedení zábradlí pro 
bezpečný provoz.

 

EXTERIÉROVÁ

Exteriérová schodiště jsou nejen funkčními, ale také 
designovými prvky staveb. S okolním prostředím mohou 
kontrastovat, nebo jej vkusně doplňovat. Nabízíme venkovní 
schodiště v různých typech provedení, a to jak točitá, tak 
i přímá a lomená řešení. Při výrobě využíváme výhradně 
kvalitní materiály a speciální povrchové úpravy, které zajistí 
odolnost schodiště proti nepříznivým vlivům počasí. Kladen 
je důraz na maximální bezpečnost, snadnou údržbu a dlouhou 
životnost.
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WING

Interiérové třmenové schodiště se zábradlím z dvouvrstvého 
kaleného skla s bezpečnostní fólií. Dřevěné stupně lze volit 
o síle 60 mm, 80 mm nebo 120 mm. Provedení  buk, dub, javor 
nebo jasan. Možnost výběru moření.
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HARMONY

Interiérové třmenové schodiště se zábradlím z dvouvrstvého 
kaleného skla s bezpečnostní fólií. Nerezové pásky oddělují 
dřevěné stupně o síle 60 mm. Provedení buk, dub, javor nebo 
jasan. Možnost výběru moření.
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SLIM WOOD

EXACT

OVER

UNDER

Interiérové schodiště tvořené ocelovou konstrukcí, která 
je obložená bukem, dubem, javorem, jasanem nebo dřevěnou 
podlahovou krytinou. Povrchová úprava konstrukce dle vzorníku 
RAL. Svislé zábradlí s plochou výplní.
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ULTRA
Interiérové schodiště se skleněnou stěnou kotvenou do ocelové 
konstrukce. Povrchová úprava konstrukce dle vzorníku RAL. 



1716

CASE

Interiérové schodiště složené z jednotlivých ocelových dílů, 
přičemž každý díl tvoří dva nášlapy. Povrchová úprava komaxit 
dle vzorníku RAL. Zábradlí ze silonových lan. Dřevěné stupně 
lze dodat v provední buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru 
moření. 
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BOX

Interiérové schodiště se skleněnou stěnou kotvenou nerezovými 
puky do ocelových dílů konstrukce. Povrchová úprava konstrukce 
komaxit dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně lze dodat v provedení 
buk, dub, javor nebo jasan.
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SLIM

Interiérové svařované ocelové schodiště opařené nátěrem. 
Povrchová úprava konstrukce dle vzorníku RAL. Podélné zábradlí 
s plochou výplní.
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SPIRIT

Interiérové schodiště složené z jednotlivých ocelových dílů. 
Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí je tvořeno 
silonovým lanem. 
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HONORE

Interiérové schodiště se zakruženými schodnicemi. Povrchová 
úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí s nerezovou 
podélnou výplní. Dřevěné stupně lze dodat v provední buk,  
dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření. 
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LASER 1020

Interiérové schodiště s ocelovou konstrukcí pálenou laserovou 
technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. 
Zábradlí je tvořeno dvouvrstvým kaleným sklem s bezpečnostní 
fólií kotvené nerezovými puky.
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OPERA

Interiérové třmenové schodiště. Povrchová úprava komaxit dle 
vzorníku RAL. Zábradlí pálené laserovou technologií. Dřevěné 
stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. 
Možnost výběru moření. 
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LASER 1000

Interiérové schodiště s ocelovou konstrukcí pálenou laserovou 
technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. 
Zábradlí je tvořeno dvouvrstvým kaleným sklem s bezpečnostní 
fólií kotvené nerezovými puky.
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LASER 1030

Interiérové schodiště s konstrukcí pálenou laserovou 
technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. 
Zábradlí je tvořeno plochými sloupky s vodorovnou prutovou 
výplní. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, 
javor nebo jasan. Možnost výběru moření. 
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GRAVITY

Interiérové sedlové schodiště s konstrukcí pálenou laserovou 
technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. 
Zábradlí tvořené ocelovými tyčemi. Dřevěné stupně a madlo 
lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost 
výběru moření. 
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EFEKT

Interiérové schodiště s nosnou schodnicí na stěnu. Povrchová 
úprava schodnice komaxit dle vzorníku RAL. Nerezové zábradlí. 
Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.
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NEO

Interiérové schodiště s ocelovou konstrukcí pálenou laserovou 
technologií, včetně nášlapů. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. 
Zábradlí je tvořeno silonovým lanem.
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PROFILE

Interiérové schodiště se stupni z třívrstvého kaleného skla 
s bezpečnostní fólií. Jeklová konstrukce. Povrchová úprava 
komaxit dle vzorníku RAL. Hranaté zábradlí s nerezovými pruty.
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SKELET

Interiérové schodiště se zábradlím z dvouvrstvého kaleného 
skla s bezpečnostní fólií. Centrální jeklová konstrukce. 
Povrchová úprava konstrukce komaxit dle vzorníku RAL. Dřevěné 
stupně o síle 60 mm. Provedení buk, dub, javor nebo jasan. 
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STEELBEAN

Interiérové schodiště se segmentovou konstrukcí. Povrchová 
úprava dle vzorníku RAL. Zábradlí v provedení kartáčovaná 
nerez s výplní tvořenou kalenými skly s bezpečnostní fólií. 
Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.
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TECHNA

Interiérové nerezové schodiště se segmentovou konstrukcí. 
Hranaté zábradlí v povrchové úpravě kartáčovaná nerez.  
Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.
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PROFIT

Interiérové schodiště se segmentovou konstrukcí. Povrchová 
úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí s vodorovnou 
nerezovou výplní. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, 
dub, javor nebo jasan.
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MINI

Interiérové schodiště se segmentovou konstrukcí a svislým 
zábradlím. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně 
a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. 
Možnost výběru moření.



5352

TANGO

Interiérové točité schodiště v dřevěném provedení. Zábradlí 
z kartáčované nerezi. Nabízené dřeviny buk, dub, javor nebo 
jasan. Možnost výběru moření.
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SHELL

Interiérové točité schodiště v provedení kombinace oceli 
a dřeva. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí 
s vodorovnou nerezovou výplní. Dřevěné stupně a madlo lze 
dodat v provedení  buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru 
moření.
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MAX
Interiérové točité schodiště. Provedení kartáčovaná nerez. 
Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.
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MAX SQ

Interiérové točité schodiště čtvercového tvaru. Provedení 
kartáčovaná nerez. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, 
dub, javor nebo jasan.
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SUPPORT

Interiérové točité schodiště s kovovým centrálním sloupem 
a svislým zábradlím. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku 
RAL. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, 
javor nebo jasan. Možnost výběru moření. 
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WARM

Interiérové točité schodiště s kovovým centrálním sloupem 
a svislým zábradlím. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku 
RAL. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, 
javor nebo jasan. Možnost výběru moření. 
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RUN

Interiérové točité schodiště se svislým zábradlím a plastovým 
madlem. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. 
Protiskluzové perforované ocelové nášlapy.
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SPINE SQ

Interiérové čtvercové schodiště s kovovým centrálním sloupem 
a svislým zábradlím. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. 
Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor 
nebo jasan. Možnost výběru moření.
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INDUSTRY

Exteriérové schodiště s žárově zinkovanou konstrukcí a stupni 
z pororoštu. Nášlapy lze dodat v provedení tahokov nebo 
bangkirai. Zábradlí s podélnou výplní z kartáčované nerezi.
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PROFIT E

Exteriérové schodiště se segmentovou konstrukcí a svislým 
zábradlím. Protiskluzové perforované ocelové nášlapy. 
Povrchová úprava žárový zinek. Barevné provedení dle vzorníku 
RAL. Plastové madlo.
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TURN

Exteriérové točité schodiště. Stupně, kovová konstrukce 
a svislé zábradlí žárově zinkováno. Možné provedení stupňů 
tahokov nebo perforované ocelové nášlapy. Povrchová úprava 
dle vzorníku RAL. Černé plastové madlo.
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TURN SQ

Exteriérové čtvercové schodiště. Protiskluzové perforované 
ocelové nášlapy. Povrchová úprava žárový zinek. Barevné  
provedení dle vzorníku RAL. Nerezové zábradlí s lakovanými 
sloupky.
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