VINDSTRAPPA CLICKFIX 56 PRO+

3 595,00 SEK

ST. 70 X 120 CM - 50 MM ISOLERING
VINDSTRAPPA REDO FÖR ENKEL MONTERING
Vindstrappan är tillverkad med toppisolering, två tätningslister i ramen och en konstruktion av luckan (utan
trä), vilket innebär att värmeförlust och köldbryggor från vindstrappan förhindras. De två tätningslisterna i
ramen ger extra lufttäthet. Kombinerat ger alla dessa faktorerna en god besparing på värmeräkningen, jämfört
med traditionella vindstrappor. DOLLE clickFIX® 56 PRO+ är isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS).
U-värde: 0,64 W/m2*K. Det låga u-värdet är särkilt anmärkningsvärt eftersom alla produkter har testats som en
byggnadskomponent på nivå med dörrar och fönster. Normalt anges u-värden som ett beräknat för mitten av
locket, vilket är vilseledande i energiberäkningar. Vindstrappan har testats vid IFT Rosenheim Institute för både
u-värde och lufttäthet.

PRO+-SERIE MED PATENTERAT CLICKFIX® TEKNIK OCH VITBASERAD
FURURAM
DOLLE clickFIX® är marknadens mest unika vindstrappa-serie med patenterad ClickFIX® teknik, som ger ett bra
isoleringsvärde och är designad för att ge en enkel montering. Vindstrappan är utformad för att stegen och
vindstrappans lock kan bytas ut. Med klickmontering behöver du inte använda specialverktyg. Vindstrappan
kan monteras av en person eftersom vindstrappan väger cirka 25% mindre än traditionella vindstrappor.

STABIL VINDSTRAPPA MED GODA OCH BEKVÄMA STEG
Vindstrappans starka stege har ett vangstycke av furu på 8,3 cm och 6,9 cm halksäkra steg av bok, vilket ger en

bekväm og komfortabel yta. Den 3-delade stegen har 12 steg och en steg bredd på 35,8 cm. Stegen avsluttas
med grå plastfötter för att skydda golvet. Den totala vindstrappans styrka har testats enligt EN 14975 som har
en max. användarvikt på 150 kg, men testades med upp till 265 kg.

VINDSTRAPPA FÖRLÄNGNINGSDEL
En förlängningsdel kan köpas för vindstrappan. Det möjliggör en takhöjd upp till 323,3 cm - max. 14 steg.
Förlängningsdelen är 47,2 cm lång, och har den samma bredden som stegen, 38,8 cm.
>> Ladda ner teknisk datablad

Tillbehör:
Steel teleskopisk räcke

>> Se mer och köb här

Ledstång

>> Se mer och köb här

Toppram till vindstrappor

>> Se mer och köb här

Tophatc lock

>> Se mer och köb här

Forlængerled

>> Se mer och köb här

PRODUKTDATA

INSTÄLLNING EXEMPEL

PRODUKTNAMN

Vindstrappa clickFIX 56 Pro+

TYP

3-delad

MATERIAL

Trä

DB/TUN-NR.

2084765

VARU-NO.

1039675

HÖJD

Max. 276,2 cm

HÖGT MED EXTRA STEG

Max. 323,4 cm

UTSLÄPP I CM

120,4 cm

FÄLLNING I CM

152,3 cm

ANTAL STEG

12

HÅLMÅTT

70 x 120 cm

MATERIALE (KARM)

Fyr, vit målad

HÖJD (KARM)

140 mm

KARMYTTERMÅTT

67,6 x 117,5 cm

MATERIAL (LUCKBLAD)

vit/vit EPS

ISOLERING (LUCKBLAD)

50 mm

TJOCKLEK (LUCKBLAD)

56 mm

DJUP (STEG)

69 mm

BREDD (STEG)

358 mm

MATERIAL (STEG)

Bok

MATERIAL (VANGER)

Fyr

DJUP (STEGSIDOR)

83,4 mm

MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM

39,4 cm

CLICKFIX TECHNOLOGY

Ja

U-VÄRDE W/(M²K)

0,64 testas som bygningskomponent

TEST

IFT Rosenheim EN12207 Klass 4

