BRANDKLASSIFICERAD VINDSTRAPPA REI45 - LÅS

6 595,00 SEK

ST. 70 X 120 CM - 50 MM ISOLERING
BRAND- OCH STÖLDSÄKER DOLLE REI 45
DOLLE REI vindstrappan är lämplig för cylinderlås. Detta innebär att förutom spindle-låset, som är standard i
REI 45-serien, levereras REI 45 med ett regellås som påskruvas, vartill en droppformad 40 mm profilcylinder
(se DIN 18252) också måste köpas. Cylindern är en ensidig profilcylinder som gör att vindstrappen kan låsas
från utsidan. Detta ger den stora fördelen att du nu kan låsa till vinden, vilket gör den väldigt lämplig för
montering i carports. Cylinderlåset du köper ger möjligt för att programmera samma nyckel för vindstrappan,
för ytterdörren och för brevlådan etc. Cylinderlåset måste vara max. 31 mm.
Se monteringsanvisningar för cylinderlås

BRANDKLASSIFICERAD VINDSTRAPPA MED BRANDBESTÄNDIGHET PÅ 45
MINUTER
Brandvindstrappan från DOLLE är godkänd enligt EN 13501-2. Luckan är isolerad med 50 mm rockwool ickebrännbar stenull. Vindsluckan har en fin finish, eftersom gångjärnen är gömda. Luckan är en vit HDF-platta
och har spindl-lås.
DOLLE REI 45 vindstrappa levereras med vitmålad ram som redan är skurren och redo att montera.
Vindstrappan är tillverkat av en solid och god kvalitet med t.ex. halksäkra plastfötter. Stegen är gjord av tall
med 12 fasta, halksäkra steg i bok. Rammen har falsad bottenkant och tätningslistor, vilket förhindrar

värmeförlust.
Eventuell steglös justering av stegen, så att takhöjden på justerskruven kan ställas in upp till 4 cm i höjden.

BRANDSÄKER VINDSTRAPPA EFTER NY EUROPEISK KLASSIFICERING
Eftersom brandklassen för vindstrappor är europeisk, är R för (resistance) byggnad komponentens bärande
kapacitet under brand. E (integrity) står för byggnadskomponentens förmåga att hålla ut flammor och gaser. I
(insulation) står för byggnadskomponentens förmåga att hålla värmen ute.
Alla vindstrappor från DOLLE testas enligt EN 14975.
>> Ladda ner certifikat
>> Ladda ner teknisk datablad

Tillbehör:
Ledstång

>> Se mer och köp här

Cylinderlås

>> Se mer och köp här

PRODUKTDATA
PRODUKTNAMN

Brandklassificerad vindstrappa REI45 - lås

TYP

3-delad

MATERIAL

Trä

DB/TUN-NR.

2081350

VARU-NO.

916712hfl

HÖJD

Max. 281,4 cm

UTSLÄPP I CM

126,4 cm

FÄLLNING I CM

159,9 cm

ANTAL STEG

12

HÅLMÅTT

70 x 120 cm

MATERIALE (KARM)

Fyr - vitbaserad

HÖJD (KARM)

190 mm

KARMYTTERMÅTT

67,6 x 117,5 cm

MATERIAL (LUCKBLAD)

Hvit/hvit, rockwool stenull

ISOLERING (LUCKBLAD)

50 mm

TJOCKLEK (LUCKBLAD)

56 mm

DJUP (STEG)

83 mm

BREDD (STEG)

358 mm

MATERIAL (STEG)

Buk

MATERIAL (VANGER)

Fyr

DJUP (STEGSIDOR)

83,4 mm

MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA

36,5 cm

MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM

58,8 cm

U-VÄRDE W/(M²K)

0,96 testad som bygningskomponent

BRANDKLASSIFICERET

EN 31501-2

TEST

IFT Rosenheim EN12207 Klasse 4

