
  
 

SCHODY STAIRS 

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo pojedyncze stopnie do samodzielnego montażu          

schodów, wykonane ze stali Corten o grubości 3 mm. Dzięki zastosowaniu modułowej            

budowy, produkt można dostosować do swoich potrzeb. Szerokość poszczególnych stopni          

wynosi 1000, 2000 lub 3000 mm, długość 240 mm, natomiast wysokość to 170 mm. W               

zależności od ilości połączonych ze sobą stopni można uzyskać pożądaną wysokość           

schodów, jednak maksymalna wysokość to 10 stopni. Schody produkowane są na           

zamówienie, dlatego nie są dostępne na magazynie. Czas realizacji wynosi 5 tygodni.  

 

 

 
Ważne! 
 

1. Produkty ze stali corten dostarczane są w stanie surowym, nieutlenionym. Na           

Państwa życzenie możemy przyspieszyć proces „starzenia się” cortenu, jednak jest          

to usługa dodatkowo płatna. Istnieje również możliwość samodzielnego wykonania         

„postarzania” wg instrukcji załączonych do produktu.  

2. Gwarancja 12 miesięcy (tylko na terenie Polski) 

3. Elementy montażowe w zestawie. 
 

 

 VIRIDI POLSKA Z O.O. / UL. ZBOŻOWA 42B / 40-657 KATOWICE 
 WWW.VIRIDIPOLSKA.PL / BOK@VIRIDIPOLSKA.PL / TEL. +48 792 699 699 

1 

Corten Stairs
We can produce Corten Steel Stairs for self-assembly by you, made in 3 mm 
thick Corten steel. Thanks to the modular construction, the product can be 
adapted to your needs. The width of individual steps can be 1000, 2000 or 
3000mm, Each Step has a tread depth of 240mm and riser height of 170mm. 
Depending on the number of steps, you can get the desired height of the stairs, 
but the maximum height is 10 steps. Stairs are made to order, so they are not 
available in stock. The lead time is 6-8 weeks.

Important!
 
1. Corten steel products are delivered raw, not oxidized. At your 
request, we can accelerate the aging process of the Corten, but 
this is an additional paid service. There is also the possibility of 
independent "aging" according to the instructions attached to the product.

2. All Fixings included.

Fixing

Fixing

Detail A
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UWAGA! 
Montaż schodów należy rozpocząć od przykręcenia dolnego stopnia do 
ceowników. 
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WARNING! 
Stair assembly should be started by securing the lower step to 
the diagonal U-shaped brace sections first and then working up 
the stairs.

                                     The Pot Company
 Maynards Farm, Lamberhurst Quarter. Tunbridge Wells. Kent.
                                       01892 890 353
                                    www.thepotco.com
                                  sales@thepotco.com
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Detail A

Insert the tabs of the next step into 
the slot-holes of the step below, then 
slide the step so that it is locked into 
the step below. Then secure in place 
with the fixings provided. 
As per Detail D.

U-Section Brace

U-Section Brace

.

Nyloc Nut

Washer

Page 2


