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Výška schodu

Podpůrné prvky
a skleněné rámy

Tvar

Skleněné nášlapy 
včetně rámu

Skleněné nášlapy
bez rámu

Zábradlí

Doplňky

Dodatečná podpěra
18.06.10

NEW YORK

The safe way up

Půdní skládací schody

Mlynářské schody

Modulové schody

Točité schody

Venkovní schody

bejca orzech

Moderní a odlehčené modulové schodiště 
z hliníku a skla

13 pevýšení (12 nášlapů) jako standard - pro výšky do 292,5 cm.
K dispozici jsou nášlapy samostatně - pro výšky do 337,5 cm

Nastavitelná mezi 18,5 a 22,5 cm (ilustrace A)

Lehké hliníkové podpůrné prvky jako standard 
práškově lakované s hrubým povrchem

Rovný běh, se zatočení o 1/4, o 1/2 doprava/doleva (ilustrace B)

Šířka: 86 cm - 94 cm včetně zábradlí a podpěry nášlapů
Hloubka: 25 cm; Síla: 44 mm
2-vrstvé tvrzené a laminované sklo

Šířka: 84,7 
Hloubka: 23,8 cm; Síla: 18 mm
2-vrstvé tvrzené a laminované sklo

Zábradlí s pruty (Ø3 mm) s hliníkovým madlem (Ø40 mm)

Balkonové zábradlí (jako kit)

Včetně podpůrného sloupku

Contemporary and light modular staircase in aluminium and glass

NEW YORK
13 rises (12 treads) as standard - for heights up to 292,5 cm. 
Extra treads available - for heights up to 337,5 cm

Adjustable between 18,5 and 22,5 cm (Illustration A)

Light aluminium supporting elements in RAL 9006 
as standard powder coated with rough surface structure

Straight fl ight, 1/4 turn right/left, 1/2 turn right/left (Illustration B)

Width: 86 cm. - 94 cm incl. banister and tread support
Depth: 25 cm
Thickness: 44 mm
2-layer hardened and laminated glass

Width: 84,7 cm
Depth: 23,8 cm
Thickness: 18 mm
2-layer hardened and laminated glass

Wire banister (Ø3 mm) with aluminium handrail (Ø40 mm)

Balcony banister (as kit)

Support column is included

Floor-to-fl oor height

Rise

Supporting elements
and glass frames

Shape

Glass treads incl. frame

Glass treads excl. 
frame

Banister

Accessories

Additional support
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18,5 - 22,5 cm

Straight fl ight

Rise adjustable between 18,5 and 22,5 cm.

Adjustable rise

1 2 3

NEW YORK

1/4 turn 1/2 turn

Nastavitelná výška schodu :

Výška schodu nastavitelná mezi 18,5 a 22,5 cm

Rovný běh Se zatočení o 1/4 Se zatočení o 1/2


