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• Unikátna patentovaná technológia click FIX

•

• Rychlá a jednoduchá montáž bez použitia
špeciálneho náradia

Odolný systém pružín umožňujúci plynulé
a ľahké otváranie

•

Vkusné biele prevedenie poklopu

•

Protišmykové nášľapy pre väčšiu
bezpečnosť

•

Skryté závesy uľahčujú prípadné
maľovanie veka

•

Schody dodávané so špeciálnou ovládacou
tyčou pre ľahšie otváranie a zatváranie

•

Testované podľa normy EN 14975 - testy
do 265 kg max., pracovné zaťaženie 150 kg

• 56 mm hrubé veko vyrobené z izolačného
materiálu, ktorý znižuje tepelné straty až o
70%v porovnaní s klasickou konštrukciou
povalových schodov
•

Hmotnosť 23 kg - je to zníženie o 25%
oproti klasickej konštrukcii. Žiadny komponent nemá viac ako 11 kg, vďaka čomu je
montáž menej namáhavá.

•

3-dielne skladacie schody nepotrebujú
extra priestor na povale

•

Prievzdušnosť 3 triedy podľa DIN EN 12207
zaručuje tesnosť a zabraňuje prievanu.
Testy boli robené v skúšobni ift Rosenheim

click FIX® 56 Silver
Technické parametre

•– Nový systém click FIX®
•– Účinnejšia tepelná izolácia
•– Menšia hmotnosť

Skryňa
Materiál: smrek
Hrúbka: 18 mm
Výška: 140 mm
Poklop
Sendvičová konštrukcia hrúbky 56
mm - 2x3mm biely HDF a 50 mm
polystyrén.
Súšiniteľ prechodu tepla celých
schodov U= 0,64 W/m2 oC
Rebrík
Šírka: 400 mm
Výška stupňa: 250 mm
Rozmery nášľapov
Hrúbka: 17,5 mm
Hĺbka: 54 mm
Materiál: buk
Rozmery bočníc
RHrúbka: 21 mm
Hĺbka: 69 mm
Materiál: borovica
Prievzdušnosť
Trieda 3 podľa DIN EN 12207
Výroba podľa normy EU EN 14975
Na objednávku
Biele krycie plastové lišty
Kovové madlo
Horné ochranné zábradlie
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