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Link do produktu: https://www.eskalo.com/schody-modulowe-mini-olcha-naturalna-p-1.html

Schody modułowe MINI / olcha
NATURALNA
Cena brutto

2 490,00 zł

Cena netto

2 024,39 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
Niewielkie, wymagające minimalnej przestrzeni schody modułowe MINI są znakomitym rozwiązaniem dla osób ceniących
sobie przestrzeń i estetykę swojego domu. Stanowią optymalne rozwiązanie przy adaptacji strychu lub poddasza. Wykonane z
malowanej proszkowo stali i lakierowanego drewna są nie tylko estetyczne, ale dzięki niezabudowanej balustradzie
pozostawiają również dużo wolnego miejsca. Nadają się do wnętrz utrzymanych w nowoczesnym stylu, niezależnie, czy będzie
to wystrój elegancki, czy minimalistyczny skandynawski. Dzięki zastosowanym materiałom są trwałe i niepodatne na
zniszczenia. Dlatego też produkt nadaje się dla wszystkich ceniących sobie trwałość i solidne wykonanie – będzie służył w
Twoim domu przez wiele lat.
Istnieje możliwość zmiany kolorystyki stopni za dodatkową opłatą, według załączonego pliku z kolorami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ILOŚĆ STOPNI: 9 stopni (10 wysokości) wysokość 185- 250 cm , 10 stopni ( 11 wysokości ) wys. 203 - 275 cm , 11 stopni ( 12
wysokości) wys. 222-300 cm , 12 stopni ( 13 wysokości) wys. 247- 325 cm , 13 stopni (14 wysokości) wys. 259- 350 cm

Specyfikacja techniczna
DANE TECHNICZNE DLA TYPOWEGO KOMPLETU
Liczba stopni
Wysokość kondygnacji
Regulowana wysokość stopnia
Waga
Zastosowanie
Materiał wykonania
Kolor konstrukcji
Kolor stopni
Kształt stopni
Balustrada
Wypełnienie balustrady
Pochwyt balustrady
Informacje dodatkowe
Szerokość stopnia
Maksymalne obciążenie
Typ schodów
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222 - 300 cm
18,5 - 25 cm
90 kg
wewnątrz budynków
stal malowana proszkowo; stopnie olchowe - z litego drewna
klejonego, grubość 40mm
RAL 9005 czarny mat
Olcha naturalna, lakierowana
"kacze" (wycinane)
jednostronna (montowana po dowolnej stronie schodów)
BRAK
tworzywo sztuczne (PE) Ø40mm w kolorze czarnym
minimalna wielkość otworu w stropie: 70 x 130 cm
60 cm
130 kg
modułowe

