DOLLE CLICKFIX THERMO COMFORT

4.715,00 DKK

STR. 70 X 120 CM - 70 MM ISOLERING
LOFTTRAPPE MED DESIGNET ANTRACITGRÅ STÅLSTIGE
> Let betjening af lofttrappens "fjeder-let" stige
> God komfort med 13 cm dybe trin
> Teleskop håndliste giver ekstra sikkerhed
Med fokus på komfort har DOLLE en højisoleret lofttrappe med antracitgrå stålstige. Stigen leveres med et
veludviklet fjedersystem, der gør loftstigen ekstra let at håndtere! ligesom en fjer. For at give ekstra komfort og
sikkerhed er loftstigen udstyret med 13 cm dybe trin. Den lange teleskop håndliste giver høj sikkerhed til loftet.
Der er også mulighed for, at montere en ekstra håndliste til stigen for støtte på begge sider. DOLLE clickFIX®
thermo comfort er designet til at imødekomme behovet for mere sikkerhed, give super nem håndtering og ikke
mindst ekstra komfort.

LOFTTRAPPE MED FREMRAGENDE VARMEISOLERING
DOLLE clickFIX® thermo comfort lofttrappe har en 70 mm tyk polyurethanisolering. Polyurethan har den bedste
isoleringsværdi, stabilitet og kvalitet på markedet. Derfor opnår denne DOLLE lofttrappe, den højeste
isolationsværdi på markedet. U-værdien er revolutionerende lav - kun 38 W/m2*K.
Se vores testrapport på lofttrappe clickFIX® thermo comfort uden topkarm.
Hos DOLLE tester vi vores isolationsevne - vi beregner det ikke blot. Vores lofttrappe er testet som
bygningskomponenter - ikke kun i midten. Herfra får vi det mest positive og præcise resultat.

LOFTTRAPPE - TOPKARM - TOPLÅG OPNÅ DEN BEDSTE U-VÆRD
Sammen med en DOLLE clickFIX® thermo og en topkarm med et toplåg kan man opnå den laveste u-værdi på
markedet. Med denne kombination opnåes en u-værdi på 0,15 W/m2*K.
Se vores testrapport på lofttrappe clickFIX® thermo comfort med topkarm og låg.
>> Download teknisk datablad

Tilbehør:
Teleskope håndliste i metal

>> Se mere og køb her

Topkarm til lofttrappe

>> Se mere og køb her

Toplåg til lofttrappe

>> Se mere og køb her

Se montage video

PRODUKT DATA

OPSTILLINGS EKSEMPEL

PRODUKTNAVN

DOLLE clickFIX thermo comfort

TYPE

3-delt

MATERIAL

Stål

DB NUMMER

1977188

VARE-NR.

737012

ETAGEHØJDE

Max. 264 cm

UDLADNING I CM

107 cm

UDKLAPNING I CM

143,5 cm

ANTAL TRIN

11

HULMÅL

70 x 120 cm

MATERIALE (KARM)

Fyr, hvid

TYKKELSE (KARM)

18 mm

HØJDE (KARM)

240 mm

UDVENDIG KARMMÅL

67,6x117,5 cm

MATERIALE (LEM)

hvid/hvid, polyurethan

ISOLERING (LEM)

70 mm

TYKKELSE (LEM)

76 mm

TYKKELSE (TRIN)

32 mm

DYBDE (TRIN)

130 mm

BREDDE (TRIN)

340 mm

MATERIALE (TRIN)

Stål

MATERIALE (VANGER)

Stål

TYKKELSE (VANGER)

20 mm

DYBDE (VANGER)

40 mm

MAX. HØJDE LUKKET TRAPPE

44,3 cm

MAX HØJDE FOR ARM, LUKKET TRAPPE

52,6 cm

CLICKFIX TECHNOLOGY

Ja

U-VÆRDI

0,38 testet som bygningskomponent

TEST

IFT Rosenheim EN12207 Klass 4 @ 600 Pa

