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Schody spiralne,
kręcone AR Buk
naturalny śr. 120
Cena brutto

7 490,00 zł

Cena netto

6 089,43 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

21 dni

Producent

F SPA

Opis produktu
Schody spiralne AR Buk, dzięki którym możesz dopasować schody do domu, a nie na odwrót.
Możliwa jest regulacja wysokości oraz wiele rozwiązań kolorystycznych i rozmiarowych. Stopnie wykonane są z litego
lakierowanego drewna bukowego w kolorze naturalnym i ciemnym.
Schody AR Buk są dostępne w 3 średnicach: 120, 140, 160 cm. Wersja standardowa, 12-stopniowa umożliwia regulację w
zakresie od 274 do 306 cm.
Podczas instalacji istnieje możliwość: regulacji wysokości stopnia, wyboru kierunku skrętu (w prawo lub w lewo), dostosowania
półpięta do piętra górnego (konfiguracja trapezoidalna, trójkątna lub okrągła).
Konstrukcja ze stali lakierowanej jest dostępna w kolorze białym, szarym lub czarnym.
Stopnie wykonane z litego drewna bukowego mocowanego na zasadzie wczepów, lakierowane . Regulacja wysokości.
Poręcz wykonana z lakierowanych kolumn stalowych w kolorze tym samym co reszta konstrukcji. Poręcz z efektem drewna
wykonana z PVC w kolorze odpowiadającym kolorowi stopni.
Opcjonalna balustrada na górne piętro dostarczana w modułach 120 cm (10 kolumn i poręcz). Dostępny jest również kształt
okrągły.
Zestaw schodów jest dostarczany wraz ze szczegółową instrukcją montażu.
Regulacja wysokości:
Standardowa wersja schodów AR Buk obejmuje 12 stopni. Regulacja wysokości w zakresie 274–306 cm. Dodatkowe
zestawy stopni umożliwiają osiągnięcie wysokości 377 cm.
Stopnie:
Stopnie wykonane z litego drewna bukowego mocowanego na zasadzie wczepów, lakierowane, grubość 3,5 cm. Kolor:
naturalny Regulacja wysokości stopni w zakresie 20–23,5 cm.
Nośność schodów:
• 200 kg/m2
Poręcz:
Z PVC z efektem drewna i rdzeniem aluminiowym. Kolor: odpowiadający stopniom.
Kierunek skrętu:
W prawo lub w lewo.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ILOŚĆ STOPNI: 12+podest- 274-306 cm. , 13+ podest- 296-330 cm. , 14+podest- 317-353 cm. , 15 + podest- 338-377 cm.
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