Přímé schodiště Komoda
890mm

Výrobce: Neuveden
Kód: K1248
Záruční doba: 24 měsíců
Cena bez DPH: 58987.50 Kč
Cena s DPH: 71374.88 Kč
Parametry
Doprava zdarma: 1

Detailní popis
Přímé schodiště Komoda je interiérové schodiště vhodné do rodinných domů, chat nebo
malých provozoven. Přímé schodiště Komoda má rovné rameno o šíři 890mm včetně zábradlí.
Přímé schodiště je složeno z dřevěných nášlapů z bukového masívu a nosných ocelových
segmentů. Tyto segmenty tvoří páteř schodiště a umožňují i mírné natočení ramene. Zatočení
může být vpravo nebo vlevo a provedeno. Páteř je podepřena sloupem. Zábradlí je tvořeno
moduly se čtyřmi ocelovými trubkami, vodorovné výplně z nerezových lanek a madlem z
bukového masívu. Tyto moduly je nutné dokoupit zvlášť. Zábradlí lze je umístit na libovolnou
stranu ramene, nebo na obě současně. Přímé schodiště má nášlapy ve světlém, nebo tmavém
provedení, ocelové prvky jsou práškově lakovány barvou černou RAL9017, bílou RAL 9010,
nebo šedou RAL 9005. Poslední 12 stupeň je umístěn pod hranou podlaží, které tvoří 13 tzv.
jalový stupeň. Schodiště o šíři 890mm (včetně zábradlí) má nastavitelnou výšku stupňů v
rozmezí 170 - 235mm a tím je vhodné pro překonání výšky od 2250 - 3030mm v základním
setu (12 stupňů, 13 segmentů). Další změnu výšky umožní ubrání nebo přidání 1-3ks
segmentů. Přímé schodiště tedy může mít výškový rozsah od 1910 - 3730mm. Schodiště
osazujeme minimálně 20mm od zdi a 50mm počítáme na průchod madla kolem otvoru.
Minimální šíře stavebního otvoru je tedy 960mm. Změna počtu stupňů ovlivňuje i nutnost
přidání dalších prvků zábradlí. Lomené schodiště je kotveno v prvním segmentu a čelně v
posledním segmentem ke stropnímu otvoru standardně pomocí hmoždinek. Z toho důvodu je
nutné v místě kotvení zajistit nosný podklad - nejlépe beton. Je nepřípustné kotvit segmenty
přes plovoucí podlahu, nebo do anhydritové zálivky podlahového topení - oba podklady nejsou
nosné. Součástí dodávky není balustráda - zábradlí kolem otvoru. Lanková balustráda Komoda
se dodává v modulech 1200mm, které lze propojit. Přímé schodiště se expeduje rozložené na
díly balené v krabici na paletě. Veškeré podrobnosti ohledně konstrukce a montáže naleznete v
kapitole návody k montáži.

