
łatwo. szybko. niedrogo.

W końcu... 
schody do wszystkich 
lokalizacji na zboczach



Korzystaj z maksymalnej elastyczności i stabilności

Szukasz prostej możliwości na zapewnienie możliwości chodzenia po zboczach? Strome zbocza regularnie 
sprawiają Ci regularne trudności podczas prac w ogrodzie? Poszukujesz stopni do wąskich przejść na stromych 
zboczach?

Korzyści i zastosowania
- szybkość i łatwość układania
- bezpieczne chodzenie i stanie
- stabilność i antypoślizgowość
- do zastosowań mobilnych i stałych
- brak konieczności wykonywania prac budowlanych
- ochrona rosnących poniżej roślin
- uzyskanie dostępu do nowych powierzchni

- możliwość elastycznego zastosowania na różnych   
   nachylonych powierzchniach
- dostępność w 9 różnych rozmiarach
- dostępność różnych wariantów wyglądu
- dostępność z uchwytami i bez
- możliwość sztaplowania
- możliwość demontażu
- możliwość przejścia bez pobrudzenia się

Z uchwytem lub bez

Różne materiały (optyka) i powierzchnie
(antypoślizgowość) do wyboru

Pręt poprzeczny (służy do nakładania na podłoże)Otwór podłużny (umożliwia umieszczenie pręta 
także wzdłuż przekątnej)

Wyrób oryginalny tylko z logo Handstufen

Stabilna konstrukcja dzięki zanito-
waniu narożników i materiałowi o 
grubości 2 mm



HANGSTUFEN

,,o naturalnym wyglądzie“
  (ze stali nieobrobionej)

,,połyskujące“    
  (ze stali ocynkowanej) 

,,szlachetne“
  (ze stali nierdzewnej) 

,,lekkie“ 
  (z aluminium) 

,,dekoracyjne“
  (do pokrywania powierzchni)

,,kolorowe“
  (malowane proszkowo)

Akcesoria

• podkładka pod kolano
• poręcze

• pręty przedłużające
• płyty do stąpania

Twoje wymagania 
zmieniają się co jakiś 
czas?
To żaden problem. Te stopnie 
skarpowe są mobilne i dlatego 
można je pojedynczo usuwać lub 
przestawiać.



Informacje dostępne na stronie www.hangstufen.deRozmiary stopni

Stopnie skarpowe są dostępne 
w 9 różnych rozmiarach:

Typ „mini“
200 x 200 mm 
200 x 290 mm 
200 x 380 mm 

Typ „midi“
250 x 250 mm 
250 x365 mm 
250 x480 mm 

Typ „maki“ 
300 x 300 mm 
300 x 440 mm 
300 x 580 mm

Wysyłka 
na terenie 

całej 
Europy

Ulrich Wilhelm 
Hangstufen.de 
Ottmarshauser Str. 53 

86356 Neusäß 
Niemcy

Telefon: +49 (0) 821 / 29752651 
Telefaks: +49 (0) 821 / 79659384 

E-Mail: info@hangstufen.de 
Strona internetowa: www.hangstufen.de

Film instruktażowy Informacje o 
produktach Witryna internetowa


