
Elegantné točité schody v kombinácii drevo kov

Milano
jedno podlažie, maximálne 18 nášľapov, do 378 cm
Dve podlažia, maximálne 26 nášľapov, do 546 cm

Kovové diely sú práškovo lakované vo farbe RAL 
9006. Je možné dodať i v iných farbách RAL za 
príplatok
130,150 a 170 cm                                          
Borovica, buk, jaseň, dub alebo merbau, 35 mm

Kovové zábradlie,drevené madlo a nerezové výplne

Pre kruhové i štvorcové otvory. Podesta vrátane 
zábradlia na podeste je súčasťou dodávky

Uhol medzi nášľapmi možné nastaviť od 28° a 
optimalizovať tak nástup (prvý schod)

Možné dodať madlo, nášľapy a výstupnú podestu
lakované a to za príplatok

Horné zábradlie za príplatok

2 kartóny: 166x114x70 cm/ 140x140x10 cm
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The safe way up!..

Stropné skladacie schody

Mlynárske schody

Modulové schody

Točité schody

Schodisko

Výška podlaha-pod-
laha             

Kovová konštrukcia

Priemer
Nášľapy

Zábradlie

Podesta

Flexibilné nastavenie

Povrchová úprava

Doplnky

Balenie



Príklad: 13 nášľapov, ľavotočivé, 26°

Ø 130 Ø 150 Ø 170

Potrebné informácieNášľapy/podesta

Materiál:  35 mm lepená borovica, buk, jaseň,
 dub alebo marbau. Povrchová úprava 

môže byť prírodná, lakovaná alebo na-
pustená olejom. Kovová konštrukcia 
práškovo lakovaná – farba RAL 9006 ako 
štandard (je možné objednať za príplatok 
ostatné farby podľa RAL)

 Zábradlie

Stĺpy: kovové 25 mm
Výplne: 6 mm 
Madlo: 40 mm drevené

Zábradlie na celé zábradlie a výstupnú podestu

Doplnky 
Horné zábradlie

• Požadovaný priemer schodiska 

•    Výška podlaha podlaha a požadovaný 
počet nášľapov

•   Otvor v strope (musí byť aspoň o 10 cm 
väčší než priemer schodiska)

• Pravé alebo ľavé zatočenie 
 (pohľad zdola)

• Druh dreva

• Lakované, napustené olejom alebo 
prírodné

• Extra zábradlie pre otvor v strope
• Kruhová alebo štvorcová podesta

Technické údaje (model 81000)

Priemer 
(cm)

Veľkosť otvoru 
(cm)

Výška, štandard 
(cm)

Prevýšenie schodov  
(cm)

Ø 130

Ø 150

Ø 170

Min. 140 x 140

Min. 160 x 160

Min. 180 x 180

247 -273 
266 - 294

247 -273 
266 - 294

19,0 - 21,0

19,0 - 21,0

19,0 - 21,0

Počet nášľapov
 štandard

12 +podesta
13 +podesta

12 + podesta 
13  +podesta

12 + podesta 
13 + podesta

247 -273 
266 - 294

Jedno podlažie, maximum 18 nášľapov do 378 cm
Dve podlažia, maximum 26 nášľapov do 546 cm


