
Drevené stropné skladacie schody

 Еxtra  

• Špeciálne vyvinutý výškovo nastaviteľný

 systém

• 7 štandardných veľkostí 

• Schránka a veko s dorazovým profi lom

 na dosiahnutie tesného uzavretia

• Jednoduché ovládanie- dodávané s drevenou

 ovládacou tyčou

• Schody sú zostavené a umožňujú

 jednoduchú a rýchlu montáž 

• Testované podľa DIN 4570:

- záťažový test 265 kg

- max. pracovné zaťaženie 150 kg

• 3 dielne skladacie stropné schody

 -nevyžadujú žiadny priestor pre uloženie

 skladacej časti v priestore pôjdu

• Dorazové tesnenie v schránke proti 

 prievanu, veko s 30 mm izoláciou 

zabraňujúce tepelným stratám

• Vyvážený odolný pružinový systém

 pre jednoduché a ľahké ovládanie

• Vzduchotesnosť: trieda 4

• Estetická úprava, veko v bielej farbe

• Protisklzové nášľapy pre vyššiu 

bezpečnosť

• Schované závesy vo veku uľahčujú

 maľovanie, lakovanie alebo obloženie 

veka
06.03.2007

The safe way up!..

Stropné skladacie schody

Mlynárske schody

Modulové schody

Točité schody

Schodisko



Schránka
Materiál: laťovka

Hrúbka: 18 mm

Výška: 160 mm

Spodný okraj drážky má vykro-
jený profi l vybavený dorazovým 
tesnením, čo zaisťuje
vzduchotesné uzavretie

Veko
Materiál: 25 mm silný smrekový rám 

30 mm izolácia a biele masonitové 

dosky na oboch stranách

Hrúbka: 36 mm

Izolácia: 25 mm polystyrén

Súčiniteľ tepelnej priepustnosti: 

0,98 W/m2C°

Rebrík
Materiál: borovica

Šírka: 400 mm

Vzdialenosť medzi nášľapmi: 250 mm

Rozmery nášľapov 
Hrúbka: 18 mm

Hĺbka: 83 mm

Rozmery bočníc
Hrúbka: 21 mm

Hĺbka: 83 mm

Všetky nášľapy majú protisklzový 

povrch a nášľapy s bočnicami majú 

spoj “lastovičí chvost”

Technické údaje (model číslo 13300)

Extra

13326 288 cm 16 cm 12 131 cm 160 cm

13327 288 cm 16 cm 12 131 cm 160 cm

117,5 x 57,6

117,5 x 67,6

120 x 60

120 x 70

Doplnková výbava na 

objednávku

• Horné ochranné zábradlie

13336 288 cm 16 cm 12 131 cm 160 cm127,5 x 57,6 130 x 60

13337 288 cm 16 cm 12 131 cm 160 cm127,5 x 67,6 130 x 70

13347 288 cm 16 cm 12 131 cm 160 cm137,5 x 67,6 140 x 70
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13317 270 cm 16 cm 11 100 cm 152 cm109,5 x 67,6 112 x 70

13316 270 cm 16 cm 11 100 cm 152 cm109,5 x 57,6 112 x 60
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Vybavenie

plastové koncovky, kovové madlo, 
krycie lišty 
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