
Protipožiarne sťahovacie schody Aristo

Schody s plechovým sendvičovým vekom zabudované do stropu. Vo vnútri veka je
tepelná a protipožiarná izolácia. Medzera medzi vekom a rámom je utesnená protipožiarnou napeňovacou páskou.

Na konštrukcii rámu je pripevnený skladací rebrík spojený s vekom. Celý priestor schodov je z vrchnej časti
uzavretý zatepleným vekom. Obidve veká sú v štandardnom prevedení vybavené pákovým mechanizmom pre
synchrónne otváranie. Spodné veko je z podhľadovej časti nastriekané bielou farbou a kryté ochrannou fóliou,
drevené časti horného veka sú ošetrené fungicídnym roztokom a použitá preglejka je odolná voči vode. Nášľap je
vybavený protišmykovou pryžovou páskou.

Protipožiarná odolnosť je overená v skúšobnom inštitúte v sadrokartónovej konštrukcii stropu. Sťahovacie
schody Aristo splňajú dva základné požiadavky: nehorľavost 45minut a vďaka systému dvojice vek zateplenia s
tepelným prestupom U = 0,66 W/m2.K..

Prevedenie: protipožiarne
Umiestnenie: strop

Veko:

sendvičové – drevený rám opatrený fungicídnym roztokom
proti plesniam a hubám vyplnený izolačnými materiálmi je
opláštený pozinkovaným plechom, pohľadová časť je
lakovaná v bielej farbe a krytá ochrannou fóliou

Zateplenie: áno, k = 0,66 W/m2.K
Protipožiarna odolnosť: áno, EI145/EI245/EW45

Farba rámu: biela RAL krytá ochrannou fóliou
Farba schodníc: šedá RAL

Protipožiarne sťahovacie schody KOMBO



Sťahovacie schody Kombo spĺňajú prísne požiadavky pre nízkoenergetické domy.
Schody s plechovým sendvičovým vekom zabudované do stropu. Vo vnútri veka je tepelná a protipožiarna izolácia.
Medzera medzi vekom a rámom je utesnená protipožiarnou napeňovacou páskou. Na konštrukcii rámu je
upevnený harmonikový rebrík spojený s vekom. Celý priestor schodov je z hora uzatvorený zatepleným vekom.
Spodné veko je z pohľadovej časti nastriekané bielou farbou a kryté ochrannou fóliou, drevené časti horného
veka sú ošetrené fungicídnym roztokom a použitá preglejka je odolná voči vode.

Prevedenie: protipožiarne
Umiestnenie: strop

Veko:

sendvičové – drevený rám opatrený fungicídnym roztokom proti
plesniam a hubám vyplnený izolačnými materiálmi je opláštený
pozinkovaným plechom, pohľadová časť je lakovaná v bielej farbe
a krytá ochrannou fóliou

Zateplenie: áno, k = 0,71 W/m2.K
Požiarna odolnosť: áno, EI130/EI230/EW30

Farba rámu: biela RAL krytá ochrannou fóliou
Farba schodníc: čierna RAL + galvanický pozink

Sťahovacie schody LUSSO

Schody s jednoduchým drevotrieskovým vekom pre zabudovanie do stropu. Rám
(prechod) schodov je možné vyrobiť v atypických rozmeroch.

Prevedenie: štandard
Umiestnenie: strop

Veko: Jednoduché – surová drevotrieska hr.16 mm bez povrchovej
úpravy



Zateplenie: nie
Požiarna odolnosť: nie

Farba rámu: biela RAL
Farba schodníc: čierna RAL + galvanický pozink

Protipožiarne sťahovacie schody LUSSO PP

Sťahovacie schody majú plechové sendvičové veko pre zabudovanie do stropu. Vo
vnútri veka je tepelná izolácia a protipožiarna vložka. Požiarná odolnosť je certifikována Centrom stavebného
Inžinierstva, a.s. Zlín. Otvárací systém veka je od rozmeru d ≥ 1 000 mm vybavený brzdiacim mechanizmom proti
prudkému otvoreniu. Sendvičové veko: drevený rám vyplnený izolačnými materiálmi je opláštený pozinkovaným
plechom. Podhľadová časť je nalakovaná bielou farbou a prekrytá ochrannou fóliou. Je možné dodať aj samotný
zateplený uzáver bez sťahovacích schodov.

Prevedenie: protipožiarne
Umiestnenie: strop

Veko:
sendvičové – drevený rám vyplnený izolačnými materiálmi je
opláštený zinkovaným plechom, podhľadová časť je lakovaná v
bielej farbe a krytá ochrannou fóliou

Zateplenie: áno, k = 1,8 W / m2.K
Požiarna odolnosť: Áno, 60 minút - El120 / El260 / EW60

Farba rámu: biela RAL
Farba schodníc: čierna RAL + galvanický pozink

Zateplené sťahovacie schody LUSSO ZP

Sťahovacie schody sú s plechovým sendvičovým vekom pre zabudovanie do stropu. Vo
vnútri veka je tepelná izolácia. Otvárací systém veka je od rozmeru d ≥ 1 000 mm vybavený brzdiacim
mechanizmom proti prudkému otvoreniu. Sendvičové veko: drevený rám vyplnený izolačnými materiálmi je
opláštený pozinkovaným plechom. Podhľadová časť je nalakovaná bielou farbou a prekrytá ochrannou fóliou. Je
možné dodať aj samotný zateplený uzáver bez sťahovacích schodov.



Prevedenie: zateplené
Umiestnenie: strop

Veko:
sendvičové – drevený rám vyplnený izolačnými materiálmi je
opláštený zinkovaným plechom, podhľadová časť je lakovaná v
bielej farbe a krytá ochrannou fóliou

Zateplenie: áno, k = 1,8 W / m2.K
Požiarna odolnosť: nie

Farba rámu: biela RAL
Farba schodníc: čierna RAL + galvanický pozink

Sťahovacie schody VERTICALE

Schody s jednoduchým drevotrieskovým uzáverom pre zabudovanie do steny.

Prevedenie: štandard
Umiestnenie: zvislá stena

Veko: jednoduché - surová drevotrieska hr. 16 mm bez povrchové úpravy
Zateplenie: nie

Požiarna odolnosť: nie
Farba rámu: biela RAL

Farba schodníc: čierna RAL + galvanický pozinkované


