Stopnišče v novi preobleki
Egger PRO stopniščni sistem

Obnova
Stopnišča so pogosto zelo močno
obremenjena, saj so velikokrat edina
povezava med nadstropji. Imamo
idealno rešitev, primerno za obnovo
starejših stopnišč ali za gradnjo
novih. EGGER PRO stopniščni sistem

je mogoče zelo fleksibilno uporabljati.
Tako je primeren celo za stopnice,
ki segajo preko čela in za številne
širine stopnic. Ta gospodarna in hkrati
trendna možnost obnovljenim starim
stopniščem podarja nov sijaj.

Prej

Stara, že poškodovana stopnišča ali
pa samo kupčeva želja po spremembi
videza. EGGER PRO stoppniščni sistem
je prava rešitev.

Potem

Obnova stopnišča s tem sistemom je
zelo enostavna. Obnova stopnišča s tem
sistemom je zelo enostavna. Uporaba
različnih vrst podov, kot so EGGER PRO
laminatni, Comfort in Design podi, v
enakem dekorju kot stopnišče, prostoru
podari nov in usklajen videz.
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Celovita rešitev
za pode in stopnišča
Od profesionalcev za profesionalce:
EGGER PRO stopniščni sistem lahko
enostavno vgradite domala povsod,
mogoče pa ga je tudi individualno

prilagoditi. Na mero odrezan modularni
sistem stopnic s stabilizacijskim
profilom ponuja varno in trajno lepo
stopnišče.

Pohodna stopnica
na voljo za stopnice,
poravnane s čelom in za
tiste, ki segajo prek njega
nedrseča površina

akrilat v ustrezni
barvi

Lepilo za vgradnjo

Stabilizacijski profil
na voljo za dve dolžini

Čelo stopnic
Zanj se lahko uporabi preostanek pohodne
stopnice ali deska laminatnega poda. Ena plošča
za pod zadostuje za dve čeli.
Laminatni/Design/Comfort podi
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Površine in dekorji
Elegantno preprosto ali zelo udobno - na voljo so štirje
privlačne in avtentični hrastovi dekorji. Nov stopniščni sistem
je na voljo v tako imenovanih Overall dekorjih, ki smo jih tudi
vključili v nov EGGER program laminatnih, Comfort in Design
podov. Izbrani dekor tako lahko zelo raznoliko uporabljate.

EPL123 Waltham hrast bel

EPL122 Waltham hrast naraven

EPL124 Waltham hrast siv

EPL125 Waltham hrast rjav
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Pohodne plošče stopnic so izdelane iz trpežnega laminata, na
vstopni površini ob spodnjem delu stopnišča lahko uporabite
mehansko zelo odporen EGGER PRO Design pod. Na vrhu
stopnišča EGGER PRO Comfort pod v enakem dekorju ustvarja
topel prehod v spalnico in otroško sobo.

Kontrolni seznam
za obnovo stopnišča
Za zanesljivo in hitro vgradnjo nove rešitve za stopnišče priporočamo v nadaljevanju opisan postopek.
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Najprej je treba določiti vrsto stopnišča. EGGER PRO
stopniščni sistem je primeren za stopnišča s stopnicami, ki
so poravnane s čelom in tudi za take, ki segajo prek njega
oziroma za stopnišča s podesti ali brez njih.

Hodnik

Za obnovo boste potrebovali različne materiale, odvisno
od vrste stopnišča. Opisani in označeni s številkami so
predstavljeni na sliki (→ stran 6).
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Upoštevajte tudi
značilnosti

Enoramno stopnišče
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Pred nabavo materiala morate izračunati, koliko paketov
posameznega materiala boste potrebovali.

Odvisno od pogojev v prostoru boste potrebovali primerne
dodatke (izolativna podlaga, lepila, barvno usklajen
akrilat).
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Upoštevajte tudi
značilnosti

Hodnik
Po nabavi materiala lahko začnete z vgradnjo. Podrobnejša
navodila so priložena nabavljenemu materialu.

Enoramno stopnišče s podestom in
pravokotno spremembo smeri
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Upoštevajte
tudi značilnosti
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Hodnik

Upoštevajte
tudi značilnosti

Stopnišče med dvema nadstropjema s
podestom in pravokotno spremembo smeri
Smer vrtenja
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Vsebina paketa
Ko ste določili dimenzije in število stopnic v vašem stopnišču, izračunajte, koliko
posameznega materiala oziroma njegovih pakirnih enot potrebujete. Spodaj so
navedeni podatki o različnih razpoložljivih pakirnih enotah. Pri izračunu in nabavi
materiala ne pozabite na dodatke (opis na naslednji strani).

Pakirna enota 1
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EGGER komplet za stopnišče 1150
za s čelom poravnane stopnice
Pakirna enota vsebuje: 2 stopnici
Dimenzije: 1150 × 500 × 60 mm

Pakirna enota 2
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EGGER komplet za stopnišče 1450
za zakrivljene stopnice
Pakirna enota vsebuje: 2 stopnici
Dimenzije: 1450 × 500 × 60 mm

Pakirna enota 3
3

ER stopnica za podest 1280
z UNI fit! spojem
Pakirna enota vsebuje: 1 stopnico
Dimenzije: 1280 × 119 × 60 mm
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Dodatki
Dodatni material je posebej prilagojen temu stopniščnemu sistemu in ustreznemu
podu. Prav ti dodatki so pika na i našemu sistemu.

Stranska obloga (masiven les) in vogalna talna letev

Stranska obloga za odprte stopnice.
Vogalna talna letev za stransko oblogo za
čela odprtih stopnic.

Stabilizacijski profil in montažni komplet

Stabilizacijski profil za uravnoteženje zelo
obrabljenih stopnic. Ustrezen montažni
komplet je posebej prilagojen za perforacijo
stabilizacijskega profila.
Dimenzije stabilizacijskega profila:
45 × 23 × 830/1250 mm
Vsebina montažnega kompleta:
8 vijakov / rozet
Stabilizacijski profil in montažni komplet
sta vključena v pakiranje
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