HAFA Renovace schodů

Renovace schodů
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S jistotou ten
správný systém
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www.HAFA-Treppen.com
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Staré schody budou
opět nové!

Na staré schody není
hezký pohled!
Sešlapané stupně jsou
také bezpečnostním
rizikem.

dub

S tím je konec!

buk

Uchovat, co stojí za
uchování, to je heslo
HAFA.

javor - laminát

Stavba nových schodů je spojena s riziky
a nepředvídatelnými dalšími náklady.

dub - laminát

javor

še podle Vašeho
vkusu.
třešeň
buk - laminát

Laminátové dekory

Chraňte svou rodinu renovací
schodů HAFA!

Naši odborníci Vám poradí při
výběru dřevěných schodů nebo
zušlechtěných
laminátových povrchů v mnoha
dekorech.

Podesty, chodby nebo přilehlé prostory lze obložit stejným materiálem
ve stejných dekorech a barvách.

ořech

Tak vznikne harmonický obrázek prostoru pro další generace!

Bezpečnost s vysokým standardem!
Jako nosný materiál slouží výhradně
nerozpínavá deska, snadno
rozpoznatelná podle zeleného
zabarvení.

S jistotou ten správný
systém

Nový schod

Stabilizační lišta

Ochrana
podhledu

Nový
podstupeň

Proč
jsme
lepší!

PU-lepidlo

Schodový stupeň z jednoho kusu

Starý schod

• Díky skryté stabilizační liště jsou
nášlapné stupně a podstupně navzájem
pevně spojeny.
• Bez nebezpečí zakopnutí o vyčnívající
hliníkové nebo plastové profily.
• Lepení úplně tlumící kroky

• Kolem dokola pěkný vzhled
• Protiskluzová úprava na celém
stupni
• Barevně shodné schodové stupně a
podesty

• Schodové stupně s
nosnou deskou V313
• Ochrana podhledu
• Montáž za 1-2 dny
• Čistá montáž

Žádné hrany a škvíry,
ve kterých se může
shromaž�ovat nešistota

Laminátové schody a
podlaha

vše ze stejného materiálu

Kartáčovaný povrch

dub

buk

javor

Masivní dřevo

zdrsnělý & bezpečný
NOVINKA – strukturovaný povrch – NOVINKA

Výhody renovace schodů HAFA
Mrzí Vás tenhle pohled?

myšlenka ...

profesionální poradenství ...

příprava ...

montáž ...

... rychle ...

Hotovo
pouze za
1–2 dny!
Vaše nové schody!

Také Vaše schody proměníme v klenot!

www.HAFA-Treppen.com

Barevné odchylky od originálního produktu jsou z tiskových důvodů možné.
Technické změny vyhrazeny.

... a čistě

