
F 30
• Nášľapy s protisklzovou úpravou a 

plastovými koncovkami pre zvýšenú 

bezpečnosť

• Schované závesy vo veku uľahčujú 

maľovanie, lakovanie alebo obloženie  

veka

• Špeciálne vyvinutý výškovo 

nastaviteľný systém

• Schránka a veko s dorazovým profilom 

na dosiahnutie tesného uzavretia

• Jednoduché ovládanie- dodávané s 

drevenou ovládacou tyčou
 

• Schody sú zostavené a umožňujú jed-

noduchú a rýchlu montáž

• Unikátna nosnosť: testované pre 265 

kg – max. pracovné zaťaženie 150 kg

• 3 dielne skladacie stropné schody 

 -nevyžadujú žiadny priestor na 

uloženie skladacej časti v podkroví

• Testované podľa: EN 1364-2:1999-10

• Vybavené krycími lištami

• Dorazové tesnenie v schránke proti 

prievanu a odolné proti požiaru

 veko s 50 mm izoláciou Rockwool a 

 8 mm MDF

• 5 štandardných veľkostí. Podlaha 

- strop, výška až do 337 cm

 na objednávku

• Vyvážený odolný pružinový systém 

na jednoduché a ľahké ovládanie

• Estetická úprava, veko v bielej farbe
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The safe way up!..

Stropné skladacie schody

Mlynárske schody

Modulové schody

Točité schody

Schodisko

Protipožiarne skladacie stropné schody



Schránka
Materiál: laťovka
Hrúbka: 18 mm
Výška: 215 mm

Spodný okraj drážky má vy-
krojený profil vybavený dora-
zovým tesnením, čo zaisťuje
vzduchotesné uzavretie

Veko
Materiál: 50 mm smrekový rám 
50 mm Rockwool opláštený 3 mm 
bielou HDF doskou hore a 8 mm 
MDF doskou dole
Hrúbka: 61 mm
Izolácia: 50 mm Rockwool
Súčiniteľ tepelnej priepustnosti: 
0,60 W/m2C°

Rebrík
Materiál: 
nášľapy: buk 
bočnice: borovica
Šírka: 400 mm
Vzdialenosť medzi nášľapmi:250mm

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 10300)

F 30

Špeciálne rozmery:
Šírka schránky min.: 47,6 cm max.87,6 cm, Dĺžka schránky: 109,5 cm max. 157,5 cm
Šírka a dĺžka schránky= max.210 cm a šírka x dĺžka = max 0,93 m2. Pre výšku podlaha- 
strop nad 288 cm je nutná dĺžka schránky min. 137,5 cm

G: 620 mm
H: 68O - 74O

Doplnková výbava na 
objednávku
• Horné ochranné zábradlie

10326 288 cm 21,5 cm 12 139 cm 165 cm117,5 x 57,6 120 x 60
10327 288 cm 21,5 cm 12 139 cm 165 cm117,5 x 67,6 120 x 70

10337 288 cm 21,5 cm 12 139 cm 165 cm127,5 x 67,6 130 x 70

10347 288 cm 21,5 cm 12 139 cm 165 cm137,5 x 67,6 140 x 70

10323 288 cm 21,5 cm 12 139 cm 165 cm113,5 x 54,8 115 x 57
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Vybavenie
• plastové koncovky, kovové madlo, 
krycie lišty 


