СТЪЛБИ

МОДУЛНИ СТЪЛБИ
ATRIUM MINI

Конфигурации
при ATRIUM MINI (11 стъпала)
				

ATRIUM MINI PLUS

КОНФИГУРАЦИИ ПРИ ATRIUM MINI PLUS (11 стъпала)

Стълбите са специално конструирани за лесен монтаж, който можете да извършите сами.
Приблизително време за монтаж – около 8 часа.
СТАНДАРТЕН БРОЙ
СТЪПАЛА
+1 - стъпало*
+2 - стъпала*
AxB (мин. размер на отвора)**
P - (широчина на стъпалото)
hst - (разст. между стъпалата)
Парапет

60 cm; дебелина
елша/бук

60 cm; дебелина
елша/бук

верт. подпори Ø 25mm, ръкохватка от Ø40mm ПЕ
Цветове на
конструкцията
Цветове на
дървото

Natural alder
00-00

Tobacco alder
22-60
AT RIUM SYSTE

M

M ade

in P oland

* Възможност за добавяне на стъпала, в зависимост от нуждите на клиента.
** При посочените рамери са взети предвид конфигурации със стандартен брой стъпала, максималното разстояние между стъпалата, и дебелина на
тавана не повече от 25 см. При конфигурации с повече от 11 стъпала, размер В трябва да бъде увеличен.

SCHODYМОДУЛНИ
MODUŁOWE
СТЪЛБИ

Конфигурации при ATRIUM DIXI (11 стъпала)

Конфигурации при ATRIUM SEGMENT (15 стъпала)

Възможност да бъдат монтирани в права или извита форма
ATRIUM SEGMENT
15 H=272-320 CM

СТАНДАРТЕН БРОЙ
СТЪПАЛА
+1 - стъпало*

16 H=289-340 cm

+2 - стъпала*

17 H=306-360 cm

AxB (мин. размер на отвора)**
P - (широчина на стъпалото)
hst - (разст. между стъпалата)

в зависимост от конфигурацията

70cm;
елша/бук

80-100 cm***;
елша/бук

17 cm - 20 cm
верт. подпори Ø25mm, ръкохватка от Ø 40 mm ПЕ;
6 прегради от INOX

Парапет

Цветове на
конструкцията
Цветове на
дървото

Natural alder
00-00

Tobacco alder
22-60

AT RIUM SYSTE

M

M ade

in P oland

* Възможност за добавяне на стъпала, в зависимост от нуждите на клиента.
** При посочените рамери са взети предвид конфигурации със стандартен брой стъпала, максималното разстояние между стъпалата, и дебелина на
тавана не повече от 25 см. При конфигурации с повече от 11 стъпала, размер В трябва да бъде увеличен.
***Възможна е широчина на стъпалото над 80 см по запитване от клиента

SCHODY
СПИРАЛОВИДНИ
MODUŁOWE СТЪЛБИ
ATRIUM SOLO VERTICAL

ATRIUM NOVO

Възможни са конфигурации по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка
ATRIUM SOLO VERTICAL
ATRIUM NOVO
11+Платформа H=264-286 cm 11+Платформа H= 293,8 - 313,3 cm

СТАНДАРТЕН БРОЙ
СТЪПАЛА
+1 - стъпало*

12 + Платформа H=286-308 cm 12 + Платформа H=316,4 - 337,4 cm

+2 - стъпала*

13 + Платформа H=308-330 cm

Øs (диаметър на стълбата)
AxB (мин. размер на отвора)**
P - (широчина на стъпалото)

120 cm

140cm/160cm

126x126cm

145x145cm / 165x165cm

50 cm

62/75cm

hst - (разст. между стъпалата)
22,6-24,1cm
20 cm
верт. подпори Ø 25mm, ръкохватка от Ø 40 mm ПЕ;
верт. подпориØ 25cm
Парапет
метални линии Ø 3 mm
ръкохватка от Ø 40mm ПЕ

Цветове на
конструкцията
AT RIUM SYSTE

Цветове на
дървото

M

M ade
Alder natural

* Възможна е изработка на конфигурация според нуждите на клиента

Beech natural

in P oland

