Schodišťový montážní set MEAstep
Postavit schodiště nebylo nikdy jednodušší!

Schodišťový montážní set MEAstep pro venkovní a
interiérové použití nabízí celou řadu výhod a inovací.
➔ kompletní set (schodišťové nosníky a schodnice)
umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
➔ jistou a dlouhotrvající užitkovost
➔ díky stavebnicovému systému prostorová nenáročnost a
tím jednoduchá přeprava
➔ osvědčené schodnice MEAstep XSL
➔ výběr šířek schodnic od 600 do 1.600 mm
➔ oka schodnic 30/30 a 30/10
➔ klasické nebo protiskluzové provedení
➔ k upevnění schodnic již není potřeba vrtání
➔ patentované řešení
➔ vysoká flexibilita a jednoduché přizpůsobení vašim
potřebám
➔ bez nutnosti dodatečných úprav, vše do sebe perfektně
zapadá (předvrtané otvory)
➔ všechny typy je možné dodat s jedním nebo dvěma
zábradlími

Každý schodišťový montážní set MEAstep obsahuje:
➔ jednostranné zábradlí (oboustranná aplikace)
➔ schodnice MEAstep XSL
➔ montážní příslušenství, montážní díly, montážní návod,
speciální stohovatelný paletový box
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MEAstep Typ 1600

MEAstep Typ 2700

Těšíme se na Vaše poptávky!

MEAstep Typ 4400

Veškeré ocelové díly jsou žárově pozinkovány podle normy DIN EN ISO 1461, všechny upevňovací prvky a ostatní malé díly
jsou vybaveny speciální povrchovou úpravou a nabízí perfektní ochranu proti korozi. Dodací doba cca. 2 týdny.

Schodišťový montážní set MEAstep
Extrémně stabilní a flexibilní

V závislosti na typu schodiště může být dosaženo variabilní výšky až 5,80 m. Bez manuálních zásahů do délek schodišťových
nosníků (zkrácení přířezem) získáme pomocí variability úhlu od 35° do 55° následující hodnoty:
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Objednávající / instalatér schodiště
přebírá zodpovědnost za:
➔ dodržení požadavků pro montáž
vyplývajících ze zákona či norem
➔ dostatečnou stabilitu podloží
(základu) a připevnění podestové
spojky
➔ odbornou stavbu a montáž
➔ zajištění bezpečnosti všech osob
užívající schodiště

