Ekstra dybe trin

24 cm hvidmalet karm

DOLLE clickFIX® 76 GOLD SPECIALMÅL
MARKEDETS BEDSTE ISOLERING
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Testet U-værdi:
0,49 W/(m2K)

Reducere varmetab
med op til 86%

Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg

Lufttætheds klasse 4
EN 12207

Nem at montere
Kan monteres af 1 person

Dansk kvalitets lofttrappe

Lemmen består udelukkende af 70 mm ekspanderet polystyren (EPS), der er ingen trækonstruktion.
Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,49 W/(m2K).
Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
Nem ”click” montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.
24 cm hvidmalet karm og komfortabel stige med ekstra dybe trin.
Inkl. hvide plastik gerigter.

Opdateret d. 14. november 2019. Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer.

SPECIFIKATIONER
Sandwichkonstruktion
70 mm ekspanderet
polystyren (EPS)

Max. højde: 41,8 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige

Karm: hvidmalet fyrretræ
Højde: 24 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm

Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,3 cm

3 eller 4-delt stige med
12 trin i bøgetræ inkl.
sorte plastik fødder

Lem tykkelse: 76 mm
HDF med hvid CPL folie

To tætningslister i karm

Betjeningsstang og
dampspærre medfølger
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Varenr.

760000

DB-nr.

1816708

Udvendige karmmål

47,6 - 97,6 × 99 - 157,5 cm*

Hulmål

50 - 100 × 101,5 - 160 cm

* Hvis de udvendige karmmål overstiger 240 cm tilsammen, kan lofthøjden max. være 274 cm (12 trins stige).
Hvis den udvendige karmbredde er 53,9 cm eller mindre, skal karmlængden mindst være 117,5 cm.
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Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 204 - 322 cm*

3

Udladning: variere i
forhold til størrelsen

* Hvis loftshøjden er over 274 cm,
skal karmlængden være 137,5 cm eller mere.
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Udklapning: variere i
forhold til størrelsen

TILBEHØR
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Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Materiale: Fyr/bøg

Varenr.

DB-nr.

Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)

709920

1990412

Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)

908902

5155557

Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin

707475

1947360

Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)

707075

1947359
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