KOMPATYBILNY ZE SCHODAMI STRYCHOWYMI DOLLE CLICKFIX® 76,
CLICKFIX® COMFORT ORAZ SCHODAMI
PRZECIWPOŻAROWYMI DOLLE REI 45

SYSTEM MODUŁOWY,
PROSTY MONTAŻ

NOWY
WYŁAZ DO
DACHÓW
PŁASKICH

Ogromną zaletą nowego wyłazu
do dachów płaskich DOLLE jest
modułowa konstrukcja.
Instalacja krok po kroku:

+

› Montaż schodów strychowych
› Montaż dodatkowej skrzyni
(max. 4 moduły)

=

› Montaż górnej pokrywy

WYMIARY

Wysokość od podłogi do
sufitu (A)
Wymiar otworu (L)
Wymiar otworu (B)

ZALETY
› Wyłaz do dachów płaskich wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, wewnętrzna część górnej pokrywy wykonana ze sklejki

max. 274 cm w standardzie
max. 318 cm na specialne zamówienie
(wymagana długość skrzyni 140 cm)
110/120/130/140 cm
Wymiary specjalne: 110 - 160 cm
60/70 cm
Wymiary specjalne: 60 - 80 cm

Wysokość całkowita

48,35 – 144,95 cm

Wysokość konstrukcji (D)

28,35 cm – max. 124,95 cm

Wysokość konstruckji ponad
Min. 20 cm
poziomem dachu (E)

w kolorze białym
› Zabezpieczenie przed śniegiem

TESTOWANE

› Podwójny zamek przygotowany do montażu wkładki bębenkowej

obciążenie do 150 kg

› Dwie sprężyny gazowe gwarantują łatwe użytkowanie
› Sosnowa skrzynia modułowa, malowana na biało, wykończona u
góry profilem antypoślizgowym wykonanym z ekstrudowanego
aluminium

MOŻLIWY MONTAŻ PRZEZ
JEDNĄ OSOBĘ

NISKA WAGA

NEW

ŁATWY DOSTĘP DO
DACHÓW PŁASKICH

Nowy wyłaz do dachów płaskich DOLLE ofertuje optymalne

ZABEZPIECZENIE PRZED ŚNIEGIEM

STOPIEŃ W SKRZYNI

rozwiązania. Skrzynia wyłazu może zostac połączona ze
schodami strychowymi DOLLE CLICKFIX® 76, CLICKFIX®

Specjalna uszczelka zapobiega prze-

Dodatkowe aluminione stopnie

COMFORT i REI 45.

dostawaniu się do środka śniegu

zamontowane w modułach

i brudu oraz powoduje cyrkulację po-

skrzyni zapewniają wygodne

wietrza wewnątrz skrzyni. Podwójny

wejście na dach.

› Wygodne wejście na dach dzięki schodom strychowym

zamek przygotowany jest do montażu

oraz dodatkowym stopniom w skrzyni

wkładki bębenkowej.

› Zintegrowany system wentylacyjny zapobiega
kondensacji pary wodnej oraz powstawaniu pleśni

GUMOWY ODBOJNIK

POKRYWA ZE SPADEM

› Dodatkowe zabezpieczenie chroni przed śniegiem
oraz zabrudzeniami, a także zapewnia obieg powietrza

Wykonany z gumy ogranicznik

› Sprężyny gazowe w klapie zapewniają łatwe otwieranie

oraz profil aluminiowy chronią

i zamykanie

pokrywę. Niewielka przestrzeń

› Budowa pokrywy zapobiega zbieraniu się na niej wody

pomiędzy profilem a pokrywą

› Łatwy montaż bez konieczności użycia wysięgnika

zapewnia wentylację.



Konstrukcja pokrywy ze spadem 1cm/m zabezpiecza ją
przed gromadzeniem się wody.

