Endelig ...
en trappeløsning for alle
skråninger
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Dra nytte av maksimal fleksibilitet og stabilitet
Ser du etter en enkel mulighet til å kunne gå i skråninger? Har du stadig vansker med bratte skråninger når du
driver med hagearbeid? Er du på jakt etter trinn for små stikkveier i bratte skråninger?

Fordeler og bruk
- legges raskt og enkelt
- gå og stå trygt
- stabil og sklisikker
- for mobil og fast bruk
- ikke behov for byggmessige inngrep
- beskyttelse av plantene som ligger under
- opparbeiding av nye arealer

Stabil konstruksjon med vinkelnagler
og 2 mm materialtykkelse

Bare ekte med Hangstufen-logoen

Langhull (for diagonal plassering av stangen)

- kan brukes fleksibelt på forskjellige helninger
- leveres i 9 forskjellige størrelser
- leveres i forskjellige optiske varianter
- everes med og uten innfelt grep
- kan stables
- kan demonteres
- Gå uten å bli møkkete

Med eller uten innfelt grep

Forskjellige materialer (optikk) og overflater
(sklisikkerhet) å velge mellom

Tverrstang (for å legge på bakken)

Skråningstrinn
,,Den naturlige“
(laget av ubehandlet stål)

,,Den edle“
(laget av rustfritt stål)

,,Den blanke “
(laget av galvanisert stål)

,,Den lette“
(laget av aluminium)

Endrer behovene dine
seg fra tid til annen?
Ikke noe problem. Siden dette er
en mobil skråningstrapp, kan du
alltid fjerne eller flytte enkelte
bakketrinn.

,,Den dekorative“
(for belegg)

,,Den fargeglade“
(pulverlakkert)

Tilbehør
• Knepute
• Rekkverk

• Skjøtestang
• Trinnplate

Les mer på www.hangstufen.de

Trinnstørrelser
Skråningstrinn leveres i 9 forskjellige størrelser:
Type „mini“
200 x 200 mm
200 x 290 mm
200 x 380 mm

Sendes
i hele
Europa

Type „midi“
250 x 250 mm
250 x365 mm
250 x480 mm
Type „maxi“
300 x 300 mm
300 x 440 mm
300 x 580 mm
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