
Drewniane schody składane 
 Еxtra  

• Ukryte zawiasy klapy ułatwiają malowanie, 
czyszczenie oraz zamykanie  i otwieranie 
klapy

• Specjalnie skonstruowany system regulacji 

wysokości

• Skrzynia i klapa ze specjalnym wpustem 
gwarantują szczelne zamykanie

• Łatwe otwieranie i zamykanie – poprzez 
pociągnięcie/pchnięcie drewnianym drążkiem

• Łatwy i szybki montaż schodów

• Wyjątkowa nośność schodów: test – 265 kg, 
dopuszczalne obciążenie – 150 kg

• Schody strychowe składane – nie 
wymagają dodatkowego miejsca na pod-
daszu

• W zestawie poręcz metalowa, drewniane 
listwy maskujące oraz stopki plastikowe

• Gumowa uszczelka znajduje się w skrzy-
ni i klapie i wraz z 50 mm izolacją chroni 
przed utratą ciepła i przed przeciągiem 

• Szczelność powietrzna: Klasa 4

• 7 standardowych rozmiarów: 112x60, 
112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 
130x70, 140x70. Wysokość 

     schodów na specjalne zamówienie 
maks. 332 cm

• Ładne wykończenie z białą klapą

• Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
 ryflowana powierzchnia stopni 01.02.09

The safe way up!..

Schody składane

Schody młynarskie

Schody systemowe

Schody spiralne

Schody kondygnacyjne



Skrzynia
Materiał: płyta stolarska
Grubość: 18 mm
Wysokość: 190 mm

Dolna krawędź skrzyni jest 
frezowana i posiada uszczelkę, 
która zapewnia szczelne 
zamknięcie. Klasa 4 wg DIN. 

Klapa 
Materiał: 50 mm rama świerkowa, 
               50 mm izolacja, 
               wykończenie - białe płyty 
               HDF z obu stron
Grubość: 56 mm
Izolacja: 50 mm polistyren
Współczynnik izolacji: 0,62 W/m2 °K

Schodnica
Materiał: buk (stopnie), 
               sosna (policzki)
Szerokość: 400 mm
Wysokość stopnia: 250 mm

Stopnie
Grubość: 18 mm
Głębokość: 69 mm

Elementy boczne
Grubość: 21 mm
Głębokość: 69 mm

Wszystkie stopnie posiadają 
antypoślizgową powierzchnię,            
a każdy stopień jest połączony               
z policzkami na „jaskółczy ogon”.

Dane techniczne (model nr 33300)

Extra
Nr 

modelu
Wyso-

kość od 
podłogi 

do sufitu  
(A)

Wyso-
kość

skrzyni
(F)

Ilość 
stopni

Zabieg
(B)

Max 
promień 
otwarcia 

(C)

33326 285 cm 19 cm 12 140 cm 164 cm
33327 285 cm 19 cm 12 140 cm 164 cm

Rozmiar 
skrzyni

(E)

117,5 x 57,6
117,5 x 67,6

Rozmiar 
otworu 

(D)

120 x 60
120 x 70

H: 67O - 74O

Akcesoria w komplecie
• Poręcz metalowa
• Stopki plastikowe
• Listwy maskujące

Akcesoria na zamówienie
• barierka ochronna do otworu 

33336 285 cm 19 cm 12 140 cm 164 cm127,5 x 57,6 130 x 60
33337 285 cm 19 cm 12 140 cm 164 cm127,5 x 67,6 130 x 70
33347 285 cm 19 cm 12 140 cm 164 cm137,5 x 67,6 140 x 70
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33317 262 cm 19 cm 11 130 cm 154 cm109,5 x 67,6 112 x 70
33316 262 cm 19 cm 11 130 cm 154 cm109,5 x 57,6 112 x 60






 

























             
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             


