
Protipožární půdní schody Oman Long Ei45
Popis produktu

Protipožární půdní schody s ochranou 45min to jsou Oman EI45. Tyto skládací půdní schody slouží
jako jednoduchý, praktický a zateplený výlez do půdních prostor kde je zapotřebí požární odolnost.
Protipožární schody EI45 mají zateplené 66mm silné víko, které je obou stran opatřeno bílou HDF
deskou. Schody Oman EI45 splňují požární odolnost EI45 tedy 45 minut. Víko je zatepleno 60mm
protipožární izolací. Protipožární schody jsou vyráběny pro maximální výšku podlaží 3100mm a mají
speciální 170mm vysoký dřevěný rám. Schody mají 4-dílný dřevěný výlezový žebřík, nášlapy mají
protiskluzovou úpravu. Jednotlivé díly výlezového žebříku jsou spojovány speciální ocelovou sponou
(velice pevný spoj). Maximální možné zatížení pro půdní schody EI45 je 160kg. Součástí balení je
stahovací tyč, ochranné stopky, madlo, sada pružin pro snadné otevírání a zavírání schodů a zavírací
mechanismus (zámek) schody stačí rozbalit a namontovat. Součinitel prostupu tepla U= 0,54
W/m2*K. Protipožární odolnost je certifikovaná daným úřádem a splňují veškeré potřebné protipožární
normy. Protipožární certifikát není součástí schodů a ja zaslán elektornicky na vyžádání nebo k
dispozici na stránkách distributora.

Technický list

Varianty

Název Kód EAN Jednotka

Půdní schody OMAN LONG EI45 120X60 H310 FSC protipožární TSS31035 5907572771473 5907572771473 ks

Půdní schody OMAN LONG EI45 120X70 H310 FSC protipožární TSS31036 5907572771718 5907572771718 ks

Technické údaje

Údaj Hodnota

Výrobce Oman

Velikost 120x60 cm

Šířka víka 66 mm

Tloušťka tepelné izolace 60 mm

Barva víka bílá

Počet dílu žebříku 4

Výška rámu 170 mm

Šířka žebříku 400 mm

Šířka schodu 358 mm

Hloubka schodu 80 mm

Radius otevření 168 cm

Maximální výška žebříku 310 cm

Materiál žebříku dřevo

Hmotnost 29 kg

Číslo celního sazebníku 44189990

Tepelná izolace 0,54 W/m2K
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