OLB
Basic
Scara modulară din lemn OLB-Basic
combină, la un preț imbatabil, funcționalitatea
și durabilitatea.

Calitate
reală la preţ
imbatabil

2,6
cm
U = 1,54
W/m2K

U=

1,54
W/m2K

Caracteristicile tehnice

Tocul

Sarcina maximă
150 kg
Lățimea scării
38 cm
Lățimea unei trepte
8 cm
Lungimea unei trepte
34 cm
Distanța între trepte
25 cm
Grosimea ușii
2,6 cm
Înălțimea tocului
14 cm
Coeficientul de transmitanţă termică* U=1,54 W/m²K

– echipat cu garnitură periferică
ce asigură etanșeizarea
pe întreg perimetrul;
– ranforsat în zona balamalelor,
ceea ce mărește rigiditatea,
prevenind orice deformări.

* conform datelor producătorului

– panou tip sandwich - de culoare
albă -, cu grosimea de 2,6 cm;
– termoizolatoare, cu coeficient de
izolare termică U=1,54 W/m2K.

D

Uşa

Treptele

E

280

– îmbinate în „coadă
de rândunică” pentru
creșterea durabilității.

Siguranța în utilizare
– treptele sunt prevăzute cu
caneluri ce măresc aderența și,
implicit, siguranța în utilizare.

B
A

Montajul
– montajul se face simplu, în plafonul încăperii.

Dimensiuni

Dimensiunea
golului din
tavan

60x120
70x120

60x120
70x120

Dimensiunile
Înălțimea minimă
exterioare ale
a încăperii
tocului

Înălţimea
maximă
a încăperii

Amprenta la sol Amprenta la sol
Înălțimea
Deplasarea ușii
pentru deschidere după deschidere ansamblului pliat după deschidere
„A”
„B”
„D”
„E”

[cm]

58x118
68x118

235

Pentru informații detaliate și instrucțiuni de
instalare vă rugăm să accesați: www.kronlux.ro

280

151

110

28

Importator:
SC KRONLUX F.M SRL
500407 BRAȘOV, STR. ZIZINULUI NR.109 BIS
tel/fax: 0268-546238, fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro

2,5

OST-B
Scara pantograf de acces la pod OST-B
combină, la un preţ imbatabil, funcţionalitatea
şi durabilitatea.

Calitate
reală la preţ
imbatabil

3,6
cm
U = 1,1
W/m2K

U=

1,1
W/m2K

Caracteristicile tehnice

Tocul

Sarcina maximă
160 kg
Lăţimea unei trepte
8 cm
Lungimea unei trepte
		pentru dimensiunea 50 × ...
24 cm
		pentru alte dimensiuni
30 cm
Grosimea uşii
3,6 cm
Înălţimea tocului
14 cm
Coeficientul de transmitanţă termică* U=1,1 W/m²K

– echipat cu garnitură periferică
ce asigură etanșeizarea
pe întreg perimetrul;
– prevăzut cu un mecanism
special de operare ce permite
deschiderea uşii în orice unghi;
– dublu ranforsat în zona
balamalelor, cu sistem patentat
ce măreşte rigiditatea, prevenind
orice deformări.

* conform datelor producătorului

Uşa

D

– panou tip sandwich - de culoare
albă -, cu grosimea de 3,6 cm;
– termoizolatoare, cu coeficient
de izolare termică U=1,1 W/m2K.

Treptele
250 - 280

– metalice, de culoare gri RAL 7022, cu sistem de pliere
pantograf ce permite ajustarea
lungimii scării în funcţie
de înălţimea încăperii;
– finisate astfel încât să asigure
protecţia podelei la zgârieturi;
– prevăzute cu striații ce măresc
aderenţa şi, implicit, siguranţa
în utilizare;
– au vanguri în forma de „S” cu rol
de mână curentă.

B
A

Montajul
– montajul se face simplu, în plafonul încăperii.

Dimensiuni

Dimensiunea
golului din tavan

50x80
60x90
60x120
70x80
70x120

50x80
60x90
60x120
70x80
70x120

Amprenta la sol
Amprenta la sol
Dimensiunile Înălţimea minimă a încăperii
Înălţimea maximă
pentru deschidere după deschidere
exterioare ale
(pentru scara standard a încăperii
„A”
„B”
tocului
1 treaptă)

48x78
58x88
58x118
68x78
68x118

Pentru informații detaliate și instrucțiuni de
instalare vă rugăm să accesați: www.kronlux.ro

Înălțimea
ansamblului pliat
„D”

[cm]

230

280

150

134-146

Importator:
SC KRONLUX F.M SRL
500407 BRAȘOV, STR. ZIZINULUI NR.109 BIS
tel/fax: 0268-546238, fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro
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