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(testy przeprowadzone w instytucie w
Rosenheim)

•

Szybki i prosty montaż bez użycia
specjalistycznych narzędzi

•

Redukcja straty ciepła o 36% w stosunku
do modelu DOLLE Profi

•

Wytrzymały system sprężyn zapewnia
płynne i łatwe otwieranie

•

Redukcja straty ciepła o 70-80%
w porównaniu do tradycyjnego modelu
z klapą o grubości 26 mm

•

Eleganckie wykończenie klapy i skrzyni

•

Stopnie antypoślizgowe, plastikowe
stopki oraz metalowa poręcz zapewniają
większe bezpieczeństwo użytkowania

•

Niewidoczne zawiasy ułatwiają
malowanie i lakierowanie klapy

•

Specjalny system regulacji wysokości
pozwala łatwo dopasować schody do
wysokości pomieszczenia

•

Schody dostarczane ze specjalnym
drewnianym drążkiem ułatwiającym
zamykanie i otwieranie schodów

•

Testowane zgodnie z normą PL EN 14975: testy do 265 kg, max.
obciążenie150 kg

•

Waga produktu 27 kg - zredukowana o
25% w stosunku do modelu DOLLE Profi.
Żaden z elementów nie waży więcej niż
11 kg

•

3 sekcyjna składana schodnica - nie
wymaga dodatkowego miejsca na strychu

•

Schody dostarczane z plastikowymi
listwami maskującymi oraz poręczą
w zestawie

•

Podwójna uszczelka zapewnia optymalną
szczelność

•

Współczynnik przepuszczalności powietrza
najwyższej 4 klasy zgodnie z DIN EN 12207

Dane techniczne

•– Nowy system montażu click FIX®
•– Lepsza izolacja
•– Mniejsza waga
Skrzynia
Materiał:
Grubość:
Wysokość:

Płyta stolarska - biała
18 mm
190 mm

Klapa
Konstrukcja 76 mm typu sandwich:
- 2 x 3 mm białe płyty HDF
- 70 mm polistyren
Współczynnik przenikalności cieplnej całych schodów 0,49 W/m2 oC
Schodnica
Szerokość:
Wysokość
stopnia

400 mm
250 mm

Wymiary stopni
Grubość:
Głębokość:
Materiał:

17,5 mm
69 mm
buk

Wymiary policzków
Grubość:
Głębokość:
Materiał:

21 mm
84 mm
sosna

Przepuszczalność powietrza
Najwyższa 4 klasa
zgodnie z DIN EN 12207
PL - EN 14975
Wyprodukowano zgodnie z normą
PL - EN 14975

Model

Rozmiar skrzyni

Rozmiar otworu

Wysokość kondygnacji

Ilość stopni

Schodnica

14610

99,0 x 54,0 cm

110 x 60 cm

274 cm

12

4 sekcje (3-3-3-3)

14710

107,5 x 67,6 cm

110 x 70 cm

274 cm

12

4 sekcje (3-3-3-3)

14620

117,5 x 57,6 cm

120 x 60 cm

274 cm

12

4 sekcje (3-3-3-3)

14720

117,5 x 67,6 cm

120 x 70 cm

274 cm

12

4 sekcje (3-3-3-3)

14630

127,5 x 57,6 cm

130 x 60 cm

274 cm

12

3 sekcje (4-4-4)

14640

117,5 x 67,6 cm

130 x 70 cm

274 cm

12

3 sekcje (4-4-4)

14740

137,5 x 67,6 cm

140 x 70 cm

274 cm

12

3 sekcje (4-4-4)

