
Modulesca –
Прекият път от Вашия 
вътрешен двор към 
Вашата градина
• Modulesca е система от стъпала за външни зони, изработени от полипропилен,  
 подсилен със стъклени влакна.
• Модулната система е семпла, бърза и икономически изгодна конструкция от прави  
 или спираловидни стъпала
• Материалът е напълно рециклируем, устойчив на атмосферни влияния и стареене и издържа  
 на температури от –20 ° C до +70 ° C
• Размери на модул: ширина 93,4 см, дълбочина 42,4 см, височина на стъпалото 17 см
• Модул за разширение: 20 cm
• Повърхност на стъпалото до дълбочина 37 cm 

www.semmelrock.bg 

Simply

MODULESCA!

Modulesca
Terrassenmeister ®



Технически данни

Как да калкулирате
проекта си:

Калкулация - пример:

Ако стъпалата трябва са по-широки от 
стандартния модул, добавете и фиксирайте лесно

Modulesca продължение на стъпала!
Размери: 20 cm (W) x 42.4 cm (D) x 17 cm (H)

В 8-9 стъпки,
с лопата,
нивелир,

винтоверт
и

MODULESCA
За практични 

градински 
стъпала!

Размери: 93.4 cm(W) x 42,4 cm (D) x 17 cm(H)

Капацитет на товароносимост 6000 kg

Температурен режим:  –20 °C to +70 °C

Материал:  Полипропилен, подсилен със стъклени 
 влакна, 100% рециклируем

Доставка:   1 модул включва заключващ цилиндър  
 и специални винтове(6 x 60 mm)

Прави стъпала:
Наклон:  от 46° (27.4 %) до 36° (70 %)

Площ:  230 до 370 mm

Спираловидни стъпала:  Наляво или надясно 

Ос на кривата:  В средата на стъпалата
На мах крива 13 °:  Вътрешна част 215 mm
 Външна част 400 mm

Всичко, от което се нуждаете ...

.... фиксирайте ги .... .. продължете с монтажа докато достигнете исканата височина.

Позиционирайте първото стъпало с 1%наклон за оттичане на водата.

Покрийте пълните с чакъл стъпала...

Подготовка на терена: Изкопайте и заравнете повърхността на почвата.

Плъзнете следващите стъпала по системата ...

... с желаната от вас настилка.
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Размер A
Определете ширината на съпалото
Стандартна= 93.4 cm или двойна, или
разширена с 20 cm

Размер B
Нивелирайте и измерете точката между  
най-ниското и най-високото ниво в см.

Брой стъпала
Измерване B разделено на 17 cm
(= височината на стъпалото) ви дава
необходимия брой стъпала.

Размер C
Определете размера C и разделете на 
броя стъпала. Това ви дава размера на всяко
стъпало.

Размер A: Поставете стандартния модул или два заедно за двойна ширина.  
 Стъпалото също може да бъде разширено с 20 cm с помощта на продължението за стъпала.

Размер B:   70 cm   ➜  70 : 17 = 4.11   ➜   необходими са 5 стъпала

Размер C: 130 cm : 4 = 32.5 cm  
 Стъпало 1 е така позиционирано, че заедно с 4-те следващи стъпала  всяко по 17 cm (= 68 cm)  
 достига размер B = 70 cm. Тук височината може да варира при стъпало 1 за да достигне размер В

Важно:  Дебелината на горния слой също трябва да се вземе под внимание!

Art.-Nr. 700 999 600

Art.-Nr. 700 999 621

Art.-Nr. 700 999 620


