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Schody modułowe
Frankfurt Classic 2/
75/ Buk
Cena brutto

7 799,00 zł

Cena netto

6 340,65 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

21 dni

Producent

Dolle

Opis produktu
Praktyczne schody, które również doskonale się prezentują!
Schody modułowe FRANKFURT zostały zaprojektowane dla tych, którzy nie mają zbyt wiele przestrzeni , ale nie chcą
rezygnować z komfortu I bezpieczeństwa. Stworzone z wysokiej jakości drewna z certyfikatem FSC®, nasze stopnie i poręcze
są starannie selekcjonowane, aby dostarczyć naszym klientom ekskluzywny produkt. Elementy konstrukcyjne wykonane są ze
stali malowanej proszkowo w stylowych półmatowych kolorach, które dodadzą wnętrzom przyciągającej oko elegancji.
Modułowa konstrukcja sprawia, że montaż jest bardzo prosty. Wystarczy postępować zgodnie z filmem instruktażowym, a
Twoje nowe eleganckie schody FRANKFURT przeniosą Cię na nowy poziom Twojego domy czy mieszkania w zaledwie w jeden
dzień!

Schody o wielu możliwych konfiguracjach, aby dopasować się do Twojej przestrzeni.
Stwórz niepowtarzalne schody dopasowując ich kształt do Twojej przestrzeni. Schody FRANKFURT dostępne są w wersji
prostej, z zabiegiem 1/4 lub 1/2. Maksymalna wysokość kondygnacji to 301 cm (13 stopni). Każdy stopień posiada regulowaną
wysokość od 18,5 – 21,5 cm. Stopnie zabiegowe można umieścić w dowolnym miejscu, dzięki czemu można jak najlepiej
wykorzystać dostępne miejsce. Schody wyposażone są w mocowanie do ściany kątowniki, które zwiększą stabilność schodów.
Stopnie oraz poręczę wykonane są z wysokiej jakości drewna FSC® i następnie olejowane. Olejowanie jest przyjaznym
środowisku sposobem zabezpieczenia powierzchni drewna, które dodatkowo wydobywa jego naturalne piękno. Zachwyć się
przyjemnym ciepłem, jakie wnosi w atmosferę domu naturalne drewno. Balustrada malowana jest proszkowo w tych samych
nowoczesnych, półmatowych kolorach, co konstrukcja, natomiast poręcz wykonana jest z litego drewna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
UKŁAD: Prosty , Zabieg L
ILOŚĆ STOPNI: 11 stopni 2,22- 2,58 m , 12 stopni 2,41- 2,79 m , 13 stopni 2,59- 3,01
KOLOR KONSTRUKCJI: Czarny RAL 9005 , RAL 9006 srebrnoszary
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