Konečně...
schody do všech svahů
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Využijte maximální flexibilitu a stabilitu
Hledáte jednoduchou možnost, jak zpřístupnit svahy? Působí Vám příkrý spád neustále problémy při práci na
zahradě? Hledáte schůdky pro skryté cestičky v příkrém svahu?

Výhody a užitek
- rychlá a jednoduchá instalace
- bezpečnost při chůzi a stání
- stabilita a neklouzavost
- mobilní a stacionární použití
- knejsou nutné žádné stavební zásahy
- ochrana rostlin pod schody
- zpřístupnění nových ploch

Stabilní konstrukce díky nýtovaným
rohům a tloušťce materiálu 2 mm

Pouze originál s logem svahových schodů

Podlouhlý otvor (umožňuje i
diagonální uložení tyče)

- flexibilní použití pro různé sklony svahů
- výběr z 9 různých velikostí
- různé varianty vzhledu
- provedení s madlem a bez něj
- stohovatelnost
- demontovatelnost
- chůze bez ušpinění

S madlem nebo bez něj

Výběr z různých materiálů (vzhled) a povrchů
(neklouzavost)

Příčná tyč (slouží k podepření o zem)

Svahové schody
,,Přírodní“
(z neupravené oceli)

,,Ušlechtilé“
(z ušlechtilé oceli)

,,Lesklé“
(z pozinkované oceli)

,,Lehké“
(z hliníku)

Mění se čas od času
Vaše požadavky?
Žádný problém. Protože jsou
schody ve svahu mobilní,
můžete jednotlivé stupně
kdykoliv odebrat nebo přemístit.

,,Dekorativní“
(určené pro obkládání)

,,Pestré“
(s práškovým lakem)

Příslušenství
• Nákoleník
• Zábradlí

• Prodlužovací tyč
• Nášlap

Informujte se na www.hangstufen.de

Velikosti schodů
Svahové schody se dodávají
v 9 různých velikostech:
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

Zasíláme do
celé Evropy

Typ „Maxi“
300 x 300 mm
300 x 440 mm
300 x 580 mm
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Ukázkové video
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