DOLLE CLICKFIX 36 MINI LOFTTRAPPE

2.464,00 DKK

STR. 60 X 87,5 CM - 30 MM ISOLERING
Er pladsen trang er vores DOLLE clickFIX 36 mini-serie lavet perfekt til at passe mellem spærrerne i fx en smal
gang eller der, hvor pladsen ellers er begrænset.
Lofftrapper af navnet DOLLE clickFIX® opfylder de høje energikrav på boligmarkedet i dag. De
reducerer varmetabet op til 86 % sammenlignet med uisolerede lofttrapper. Der opstår minimale kuldebroer,
fordi lemmen udelukkende består af et højisolerende materiale og ikke en trækonstruktion. Lofttrappen vejer
omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper. Den er designet for nem click montering uden brug af special
værktøj, og kan monteres af kun én person. Den patenterede clickFIX® teknologi har markedets bedste isolering
sammen med nem og enkel montering. Det gør clickFIX® til markedets absolut mest unikke lofttrappeserie.
DOLLE clickFIX® 36 er isoleret med 30 mm ekspanderet polystyren (EPS). U-værdi: 0,99 W/m2*K. Den lave uværdi er særlig bemærkelsesværdig, da alle produkterne er testet som en bygningskomponent i lighed med
døre og vinduer. Andre leverandører angiver u-værdien som en beregnet værdi, målt bare på ét punkt i lågen,
der giver en stærk misvisende værdi i forbindelse med energiberegninger.

FORLÆNG LOFTTRAPPEN MED ET FORLÆNGERLED
DOLLE clickFIX® 36 mini-serien kan forlænges med en ekstra stigedel og opnå en lofthøjde på 275 cm. Den
nederste stigedel udskiftes med en DOLLE 4 trins stigedel. Max 12 trin

>> Download teknisk datablad

Tilbehør:
Plastgerigt til clickFIX lofttrappen

>> Se mere og køb her

4-trins stigedel

>> Se mere og køb her

PRODUKT DATA

OPSTILLINGS EKSEMPEL

PRODUKTNAVN

DOLLE clickFIX 36 Mini lofttrappe

TYPE

4-delt

MATERIAL

Træ

DB NUMMER

1942457

VARE-NR.

368960

ETAGEHØJDE

Max. 256 cm

HØJDE MED EKSTRA TRIN

Max. 275 cm

ANTAL TRIN

12

HULMÅL

60 x 87,5 cm

ISOLERING

30 mm

MATERIALE (KARM)

Gran

TYKKELSE (KARM)

18 mm

HØJDE (KARM)

115 mm

UDVENDIG KARMMÅL

57,6 x 85 cm

MATERIALE (LEM)

Hvid HDF 2 x 3

TYKKELSE (LEM)

36 mm

TYKKELSE (TRIN)

17,5 mm

DYBDE (TRIN)

54 mm

BREDDE (TRIN)

400 mm

MATERIALE (TRIN)

Bøg

TYKKELSE (VANGER)

21 mm

DYBDE (VANGER)

69 mm

CLICKFIX TECHNOLOGY

Ja

U-VÆRDI

0,99 testet som bygningskomponent

