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schody
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Půdní skládací schody
Nĕmecká firma Gebr.
DOLLE GmbH Vám nabízí
více jak 50 let zkušeností
s výrobou a vývojem skládacích půdních schodů a schodišt. Za dobu své existence
se vypracovala mezi největší
výrobce na svĕtĕ. Její produkty se dodávají do témĕř
40 zemí. Jako první firma
uvedla na trh skládací schody se zateplenými poklopy. Nyní přichází s řešením
vzduchotĕsného napojení ve
stropní konstrukci. Vysoká
kvalita je vlastní všem
jejím produktům. Všechny
schody jsou certifikovány
a výroba probíhá podle ISO
9001. Skládací půdní schody
DOLLE jsou vhodné jak pro
novostavby tak pro přestavby či rekonstrukce.

U=1,60

Termo+

Cenově výhodný model, se smrkovými
nášlapy, poklop se zateplením

U=1,54

Mini

4-dílné skládací schody pro malé stavební
otvory, úspora místa

Světlá výška

do 283 cm

do 265 cm

Rozměr stavebního otvoru
délka × šířka

120 × 60 cm, 120 × 70 cm, 130 × 60 cm,
130 × 70 cm, 140 × 70 cm

standardní: 87,5 × 60 cm, 87,5 × 70 cm
rozměry na objednávku: 85 až 109,5 × 54,8 až 80 cm

Schránka: výška - síla - materiál

140 mm – 18 mm – smrk

140 mm – 18 mm – smrk

Poklop: síla - skladba - zateplení

26 mm – bilý HDF – 20 mm polystyrén –
bilý HDF – U=1,60 W/m2K°

36 mm – bilý HDF – 30 mm polystyrén –
bilý HDF – U=1,54 W/m2K°

Žebřík: materiál - šířka způsob napojení

smrk – 400 mm – čepy

borovice – 400 mm – systém vlaštovčí ocas

Stupně: síla × hloubka

28 × 82 mm

18 × 69 mm

Bočnice: síla × hlobka

28 × 84 mm

21 × 69 mm

Zatížení

150 kg

150 kg

Vybavení

Plastové koncovky jako standard. Kovové nebo
dřevěné madlo, horní ochranné zábradlí na
objednávku

Plastové koncovky jako standard. Dřevěné
madlo, horní ochranné zábradlí a plastové
krycí lišty na objednávku

Výběr schodů je celkem jednoduchý: přeměřte příslušné body odpovídající modelové situaci na obrázku
a zaneste je do seznamu. Porovnání těchto hodnot s charakteristikami jednotlivých modelů Vám pak
poskytne jasnou představu, který
model popř. modely odpovídají Vaší
stavební situaci.
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L – Délka stavebního otvoru

........... cm

B – Šířka stavebního otvoru

........... cm

LН – Světlá výška

........... cm

D – Síla stropu

........... cm

А – Délka rozložení schodů na podlaze

........... cm

P – Radius potřebný pro rozložení schodů ........... cm

Půdní skládací schody
Madlo ocelové

Plastové koncovky

Horní ochranné
zábradlí

Schody DOLLE mají vysokou technickou úroveň, jsou
masivní a mimořádně odolné. Extra široké schodnice
mají příčné vyfrézování pro
bezpečný výstup a sestup.
K vyšší bezpečnosti lze nabídnout horní ochranné zábradlí,
madla a plastové koncovky.

U=1,30

Kompakt

U=0,90

Extra

Půdní skládací schody, se smrkovými nášlapy a
vyšším zateplením

Půdní skládací schody s bukovými nášlapy, s vysokým stupňem zateplení a těsněním na poklopu

Světlá výška

do 285 cm

do 262 cm - rozměry 112 × 60 a 112 × 70 cm
do 285 cm - ostatní rozměry

Rozměr stavebního otvoru
délka × šířka

120 × 60 cm, 120 × 70 cm

112×60 cm, 112×70 cm, 120×60 cm,
120×70 cm, 130×60 cm, 130×70 cm, 140x70 cm*

Schránka: výška - síla - materiál

140 mm – 18 mm – smrk

190 mm** – 18 mm – laťovka

Poklop: síla - skladba - zateplení

36 mm – bilý HDF – 30 mm polystyrén –
bilý HDF – U=1,30 W/m2K°

56 mm – bilý HDF – 50 mm polystyrén –
bilý HDF – U=0,90 W/m2K°

Žebřík: materiál - šířka způsob napojení

smrk – 400 mm – čepy

buk (nášlapy), borovice (bočnice) – 400 mm
– systém vlaštovčí ocas

Stupně: síla × hloubka

28 × 82 mm

18 × 69 mm

Bočnice: síla × hlobka

28 × 84 mm

21 × 69 mm

Zatížení

150 kg

150 kg

Vybavení

Plastové koncovky jako standard. Krycí lišty,
kovové madlo, horní ochranné zábradlí na
objednávku

Kovové madlo, plastové koncovky, plastové
krycí lišty jako standard

Sada DOLLE pro vzduchotěsné a tepelně izolované
napojení schránky ke
stropní konstrukci na vnější
straně.
Jednoduchá montáž! Zabraňuje škodám způsobeným
pronikáním vlhkosti stropní
konstrukcí na obvodu
schránky půdních schodů!

Velmi kvalitní poklop na
bázi sendviče vyztužený
dřevěným rámem a
vyplněný zateplením,
oboustraně bílý.
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* Rozměry na objednávku: 109,5 až 157,5 × 47,6 až 97,6 cm
** Výška schránky na objednávku: 19 až 80 cm

Madlo dřevěné

Půdní skládací schody
Certifikát vydaný TÜV SÜD
v Mnichově v r. 2009
Modely: Termo+, Kompakt,
Extra, Profi, F30

ČSN-EN
14975

Půdní skládací schody vyrobené
v souladu s ČSN EN 14975
Modely: Termo+, Mini,
Kompakt, Extra, Profi, F30

Propustnost vzduchu podle
DIN EN 12207: třída 4
Modely: Mini, Kompakt,
Extra, Profi, F30

U=0,77

U=0,96

Profi

F30

Vysoce kvalitní skládací půdní schody, perfektní
volba pro řemeslníky, dokonalá tepelná izolace

Skládací půdní schody s protipožárním poklopem se
zateplením, požární odolnost 30 minut z obou stran!

Světlá výška

do 262 cm - rozměry 112 × 60 a 112 × 70 cm
do 285 cm - ostatní rozměry

do 288 cm

Rozměr stavebního otvoru
délka × šířka

standardní: 112 × 60 cm, 112 × 70 cm, 120 × 60 cm,
120 × 70 cm, 130 × 70 cm, 140 × 70 cm; rozměry na
objednávku: 109,5 až 157,5 × 47,6 až 97,6 cm

120 × 60 cm, 120 × 70 cm, 140 × 70 cm
rozměry na objednávku: 109,5 až 157,5 × 47,6
až 97,6 cm

Schránka: výška - síla - materiál

190 mm – 18 mm – laťovka

190 mm – 18 mm – laťovka

Poklop: síla - skladba - zateplení

76 mm – bilý HDF – 70 mm polystyrén –
bilý HDF – U=0,77 W/m2K°

56 mm – bilý HDF – 50 mm minerální vata
– bilý HDF – U=0,96 W/m2K°

Žebřík: materiál - šířka způsob napojení

buk (nášlapy), borovice (bočnice) – 400 mm
– systém vlaštovčí ocas

buk (nášlapy), borovice (bočnice) – 400 mm
– systém vlaštovčí ocas

Stupně: síla × hloubka

18 × 83 mm

18 × 83 mm

Bočnice: síla × hlobka

21 × 83 mm

21 × 83 mm

Zatížení

150 kg

150 kg

Vybavení

Plastové koncovky, bilé plastové krycí lišty.
Horní ochranné zábradlí na objednávku

Plastové koncovky, krycí lišty jako standard.
Kovové nebo dřevěné madlo, horní ochranné
zábradlí na objednávku
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Dachstar s.r.o.

Bečovská 1469, 104 00 Praha 10
tel./fax: 222 720 521
www.dachstar.cz, info@dachstar.cz

Vyhrazeno technickým změnám podle předpisů
1.03.2011

30 minutová požární odolnost
ze spodu i ze shora. Certifikát
P-3266/5714-MPA.
Model F30

