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SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE, NOŻYCOWE

Schody strychowe FAKRO to składane schody seg-

mentowe lub nożycowe. Umożliwiają łatwe i bez-

pieczne wyjście na poddasze (strych). Po złożeniu 

„chowają się w suficie”, co przyczynia się do oszczęd-

ności powierzchni pomieszczenia. Konstrukcja scho-

dów oraz materiały użyte do produkcji gwarantują 

wygodne i bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 

strychowych. System montażu umożliwia łatwe 

zamontowanie schodów, a także łatwe dopasowanie 

długości drabiny do wysokości pomieszczenia.

Schody FAKRO charakteryzują się:

l funkcjonalnością

l trwałością

l wysokim komfortem użytkowania

l łatwym montażem

l wysokimi parametrami izolacyjności termicznej

l doskonałą szczelnością

Rodzaje: składane segmentowe wysuwane oraz 

nożycowe

Wymiary: typowe lub na zamówienie (schody LWS, 

LWK)

Materiał:

l drabinka – drewniana (LWS, LWK, LWL, LTK, LDK, 

LWF), metalowa (LSF, LST, LSZ, LWM. LWM-K)

l klapa – termoizolacyjna typu sandwich o grubości: 

36 mm (LWS, LWK, LWL, LDK, LST, LSZ, LWM, LWM-K) 

– wsp. przenikania ciepła U schodów = 1,1 W/(m2K); 

termoizolacyjna typu sandwich o grubości: 66 mm 

(LTK) – wsp. przenikania ciepła U schodów =

0,76 W/(m2K); ognioodporna o grubości: 42 mm 

(LWF) – wsp. odporności ogniowej EI
2
 = 30 minut – 

wsp. przenikania ciepła U schodów = 0,9 W/m2K; oraz 

54 mm (LSF) – wsp. odporności ogniowej schodów 

LSF – EI
2
 = 60 minut

l skrzynka – drewniana (LWS, LWK, LWL, LTK, LDK, 

LWF, LWM, LWM-K), drewniana z metalowymi listwa-

mi wykończeniowymi (LST, LSZ), metalowa wraz 

z zintegrowanymi listwami wykończeniowymi (LSF)

l poręcz – metalowa (LWK, LWL, LDK, LTK, LWF, LWM-K)

Wykończenie: klapa w kolorze beżowym (LWS, LWM, 

LWF) lub białym (LWK, LWL, LDK, LTK, LSF, LST, LSZ)

Wyposażenie dodatkowe schodów strychowych 

(LWS, LWK, LDK, LTK, LWF, LWM, LWM-K): barierka 

ochronna, stopki, kątowniki montażowe, luk górny, 

nadstawka, listwy wykończeniowe wykonane z lite-

go drewna sosnowego lub PVC, metalowa poręcz 

w kolorze czerwonym.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: bezpośrednia i pośrednia

Gwarancja: 3 lata

Certyfikaty: Klasyfikacja w zakresie odporności 

ogniowej Schodów Strychowych Nożycowych 

LSF NP-03070/P/09/BW, Klasyfikacja w zakresie 

odporności ogniowej Schodów Strychowych LWF 

NP-00847/P/2010/BW; wszystkie typy schodów 

posiadają świadectwo badań na zgodność 

z normą PN-EN 14975-2007 wydane przez ITB 

Oddział Wielkopolski Poznań

Usługi: doradztwo techniczne, realizacja zamówień 

nietypowych

Pozostała oferta: l stacjonarne schody młynarskie 

MSU l drzwi kolankowe DWK

n   FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 04 44, faks 18 444 03 33, www.fakro.pl, e-mail: fakro@fakro.pl
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