
Půdní schody Oman Polar Plus
Popis produktu

Půdní schody Oman Polar jsou schody vytvořeny pro nízkoenergetické a pasivní domy a všude tam
kde je zapotřebí dokonale utěsnit a zateplit prostup do půdních prostor. Schody Polar Plus představují
prémiový výrobek té nejvyšší kvality a řadí se do TOP produktů z výroby Oman. Půdní schody Polar
Plus mají zateplené 86 mm silné víko, které je z obou stran opatřeno bílou HDF deskou s trojitým
obvodovým těsněním. Víko je zatepleno 80 mm polystyrénem a U= 036 W/m2*k . Vyráběny jsou pro
maximální výšku podlaží 280 cm se 17 cm vysoký dřevěný ráme. Schody Polar Plus mají 3-dílný
kovový výlezový žebřík s dřevěnými nášlapy s protiskluzovou úpravou. Specialitou u těchto schodů je
originální řešení madel, které plní funkci bezpečného a pohodlného výstupu či sestupu schodištěm.
Maximální možné zatížení je 160 kg. Součástí balení je stahovací tyč, sada pružin pro snadné otevírání
a zavírání schodů a zavírací mechanismus (zámek), ochranné stopky, 2x madlo a krycí lišty pro
dokonalý výsledek napojení na pohledovou stropní konstrukci. Schody jsou kompletně smontovány a
připraveny k osazení. Tyto prémiové půdní schody mají zvýšenou záruku na 5 let. Stavební otvor by
měl být o 1-2 cm větší než uvedený rozměr rámu.

Technický list

Varianty

Název Kód EAN Jednotka

Půdní schody OMAN POLAR PLUS 120X60 H280 FSC TSS30303 5907572767308 5907572767308 ks

Půdní schody OMAN POLAR PLUS 120X70 H280 FSC TSS30304 5907572767315 5907572767315 ks

Technické údaje

Údaj Hodnota

Výrobce Oman

Velikost 120x60 cm

Šířka víka 86 mm

Tloušťka tepelné izolace 80 mm

Barva víka bílá

Počet dílu žebříku 3

Výška rámu 170 mm

Šířka žebříku 400 mm

Šířka schodu 358 mm

Hloubka schodu 80 mm

Radius otevření 165 / 169 cm

Maximální výška žebříku 280 cm

Materiál žebříku dřevo

Hmotnost 30 kg

Číslo celního sazebníku 73269030

Tepelná izolace 0,36 W/m2K
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