
Όταν η ομάδα STYLETECH σχεδιάζει και δημιουργεί σκάλες, προσπαθεί να αποφύγει τις απότομες κλίσεις. Αυτό που 
έχουμε στο μυαλό μας είναι η ασφάλεια και η αισθητική. Η σκάλα και το συνοδευτικό κιγκλίδωμα, αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο για τον καθορισμό του στυλ στο σπίτι σας.  
Τις περισσότερες φορές η σκάλα κατέχει περίοπτη θέση στο σπίτι και η προσοχή στις  λεπτομέρειες στην αρχή της 
διαδικασίας σχεδιασμού είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. 
Γεωμετρικά πλευρικά στοιχεία ( από κοινό χάλυβα, ή ανοξείδωτο ) κυριαρχούν συνήθως και εξασφαλίζουν την 
δραματική πρώτη εντύπωση που δημιουργούν κατά την είσοδο μας στον χώρο. Ας το παραδεχτούμε, τα πλευρικά 
γεωμετρικά στοιχεία όπως απεικονίζονται στην παράπλευρη φωτογραφία, δεν θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στην 
κορυφή γρηγορότερα. Όμως η ροή των γεωμετρικών γραμμών συμβάλει στην αισθητική της σκάλας. 
Γνωρίζουμε ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο του χώρου σε ένα σπίτι είναι πολύτιμο και πολλοί σχεδιαστές θα ήθελαν να 
χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο. 
Οι σκάλες είναι ίσως ο πλέον χρησιμοποιούμενος δρόμος σε κάθε διώροφο σπίτι και η εμπειρία μας μας λέει ότι οι 
πελάτες μπορούν σε μεγάλο βαθμό να απογοητευτούν από μια σκάλα που είναι φειδωλή σε πλάτος. Προτείνουμε ένα 
ελάχιστο πλάτος 900 mm για τα εγχώρια σκάλες και την ευρύτερη, αν είναι δυνατόν. Να θυμάστε, όταν χαραχθεί μια 
σκάλα στο σχέδιο, αν ορίσετε για το κλιμακοστάσιο πλάτος 900 mm, το καθαρό πλάτος θα είναι έως 100 mm 
μικρότερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλλα στοιχεία, θέσεις υποστηλωμάτων , κιγκλιδώματα αφαιρούν από τον εν 
λόγω ελεύθερο χώρο. 
Και πάλι οι συνεργάτες μας στην STYLETECH  είναι διαθέσιμοι να σας προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους 
εξωτερικής και εσωτερικής  στήριξης.  
Να θυμάστε ότι η διαφορά ύψους μεταξύ σκαλοπατιών ή ένα φαρδύ σκαλοπάτι, από μόνα τους δεν εξασφαλίζουν μια 
άνετη σκάλα. Ο συνδυασμός του ύψους ανύψωσης και πλάτους ( βήμα, από μύτη σε μύτη ) είναι αυτό που μετράει. 
Αν, για παράδειγμα, έχετε ένα ρίχτι ύψους 190 mm και 280 χιλιοστά εξέλιξη, εξασφαλίζεται μια σκάλα ασφαλή και 
άνετη. 

Το δύσκολο δεν είναι αποθαρρυντικό, αλλά αποτελεί για εμάς πρόκληση! 

       Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο του αλουμινίου ,u-pvc-σιδήρου, τα έργα μας και οι υφιστάμενοι πελάτες μας , 
αποτελούν την εγγύηση για την υλοποίηση της υπόσχεσης και της φιλοσοφίας μας. Συνεχώς αναβαθμίζουμε τον 
στόλο των μηχανημάτων, για να μπορούμε να παράγουμε κουφώματα και κατασκευές που πρώτα θα αρέσουν 
σε εμάς, για να είμαστε σίγουροι πως θα αρέσουν και σε εσάς . 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας, γνωρίστε μας από κοντά και σας υποσχόμαστε ότι εκτός από τις προσιτές μας τιμές, θα 
γνωρίσετε και ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου,upvc, για το νέο σας σπίτι, 
για την ανακαίνιση του εξοχικού σας, για την ανανέωση του επαγγελματικού σας χώρου, πρόθυμους να λύσουν όλα 
σας τα προβλήματα για θερμοηχομόνωση, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υψηλή αισθητική. υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. 

Παρακαλώ για περεταίρω κάντε το κόπο να έχουμε με ακρίβεια η κατά προσέγγιση το σχέδιο του χώρου και τύπο 
σκάλας, μόνο μεταλλική , με επένδυση ξύλου, τζαμιού, μέρος τοποθεσίας , για να υπολογίσουμε το κόστος 
κατασκευής μεταφοράς και τοποθέτησης .(εκτός εάν θέλετε έτοιμη σκάλα με παραλαβή από την αποθήκη μας).

επισημάνετε τον τύπο σκάλας που 
ενδιαφέρεστε  όπως αυτό απεικονίζετε στην εικόνα  με το συγκεκριμένο κωδικό. 
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