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č.       ks      schéma    poznámka

Z01       4           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch
      svar k návaznému madlu

Z02       2           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch

Z03       1           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch

Z04       1           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch

Z05       3           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch
      svar k návaznému madlu

Z06       2           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch
      svar k návaznému madlu

č.       ks      schéma    poznámka

Z07       2           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch

Z08       2           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      kotveno do nosné žlb stěny
      matný kovový povrch

Z09       1           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      sloupky z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      výplň perforovaný plech
      kotveno do žlb stropní desky

Z10       1           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      sloupky z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      výplň perforovaný plech
      kotveno do žlb stropní desky

Z10       2           interiérové schodiště
      madlo z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      sloupky z ocelového profilu Jäkl 40x40 mm
      výplň perforovaný plech
      kotveno do žlb stropní desky
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