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Schody modułowe,
zabiegowe lub proste
STYLE Walnuss
Cena brutto

4 599,00 zł

Cena netto

3 739,02 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Minka Die Treppe

Opis produktu
SCHODY ZABIEGOWE LUB PROSTE STYLE
Schody posiadają elastyczną ale stabilną konstrukcję umożliwiającą montaż w wielu układach w tym prostym oraz z
zabiegiem.
Konstrukcja nośna jest wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
Możliwa konfiguracja biegu, jako schody lewo lub prawoskrętne do 90 stopni.
W przypadku montażu schodów w otworze w stropie zalecane przez producenta jego wymiary wynoszą - 165 cm / 76 cm.
Stopnie wykonane z lakierowanego drewna bukowego grubości 35 mm. wytrzymałe na obciążenia do 200 kg. na stopień.
Wymiary stopnia prostego - 20 cm / 70 cm.
Kąt zabiegu do 90 stopni.
W komplecie jednostronna balustrada z pochwytem z lakierowanego drewna bukowego o średnicy 40 mm.
Balustrada wykonana z stalowych słupków lakierowanych proszkowo o średnicy 22 mm.
Wypełnienie balustrady to trzy pręty ze stali nierdzewnej o średnicy 6 mm.
Schody dostępne w dwóch opcjach kolorystycznych - buk naturalny i ciemny brąz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ILOŚĆ STOPNI: 10 stopni- 189- 257 cm , 11 stopni- 206-280 cm. , 12 stopni- 223-304 cm.

Specyfikacja techniczna
DANE TECHNICZNE DLA TYPOWEGO KOMPLETU
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Liczba stopni
Wysokość kondygnacji
Regulowana wysokość stopnia

12 (typ L: 9 prostych + 3 zabiegowe)
225 - 285 cm
17,0 - 23,5 cm

Waga
Zastosowanie
Materiał wykonania

b.d.
wewnątrz budynków
stal malowana proszkowo; stopnie bukowe - z litego drewna
klejonego
szary lub biały RAL 9010
Buk naturalny, lakierowany lub buk barwiony na brąz
prostokątny
jednostronna z pionowych słupków (montowana po
wewnętrznej stronie biegu)
brak
tworzywo sztuczne (PCV) w kolorze zbliżonym do kolorystyki
stopni
minimalna wielkość otworu w stropie: skontaktuj się z nami w
celu określenia
70 cm (z balustradą 75 cm)
b.d.
modułowe

Kolor konstrukcji
Kolor stopni
Kształt stopni
Balustrada
Wypełnienie balustrady
Pochwyt balustrady
Informacje dodatkowe
Szerokość stopnia
Maksymalne obciążenie
Typ schodów
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