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Umožňujú ľahký a bezpečný prístup do nevyužívaného podkrovia bez nutnosti za-
vádzania nákladných a veľa priestoru zaberajúcich pevných schodov.
Spĺňajú všetky technické podmienky a zásady bezpečnosti a týmto zaisťujú úplné 
pohodlie používania.

	 	 	 	 	 	 Stropné 
sklápacie 
 schody
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Firma FAKRO uviedla do svojej ponuky rôzne typy podkrovných schodov, ktoré môžu uspokojiť individuálne potreby 
zákazníkov.
Všetky typy podkrovných schodov FAKRO zaisťujú vysokú tesnosť a termoizoláciu a spĺňajú normu  
PN - EN 14975: 2007.
K najobľúbenejším patria schody LWS. Ak disponujeme väčším rozpočtom, môžeme si vybrať schody LWK, ktoré 
zaručujú vyšší komfort používania. Navyše sú vybavené poklopom bielej farby, madlom a ochrannými koncovkami.

RozmeRy schodov a ich výbeR

Lws Lwk Ltk Lwf

Segmentové Sklápacie S dreveným rebríkom

tepelnoizolačné
U=1,1 W/m²k

SUpertepelnoizolačné
U=0,76 W/m²k

ohňovzdorné
ei

2
=30 min

U=0,9 W/m²k
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Do skupiny schodov na špeciálne použitie patria superenergoúsporné schody LTK určené pre zákazníkov, ktorým 
záleží na čo najnižšom súčiniteli prestupu tepla. V prípade, že chýba dostatočné množstvo miesta určeného na 
rozloženie rebríka sklápacích schodov, môžeme použiť výsuvné schody LDK vybavené rovnako ako schody LWK. 
Ak majú naše schody predstavovať prekážku ohňu a zabraňovať prieniku ohňa, máme teraz možnosť vybrať 
ohňovzdorné schody segmentové, skladané LWF alebo nožnicové schody LSF. Ďalšou výhodou schodov LSF je ich 
rýchla montáž a malé rozmery.
Schody LWM-K sú vybavené madlom a poklopom bielej farby.
Nožnicové schody LST sú malých rozmerov a sú charakteristické aj rýchlou montážou. Určené sú na miesta, kde nie je 
možnosť použiť segmentové schody. Vďaka špeciálnemu mechanizmu sú navyše otvárané a skladané použitím tyče, 
takže sú špeciálne určené do vysokých miestností.

Ldk Lwm-k Lst Lsf

ohňovzdorné
ei

2
=60 min

Segmentové Skladané  
S kovovým rebríkom

nožnicové

tepelnoizolačné 
U=1,1 W/m²k

tepelnoizolačné
U=1,1 W/m²k

tepelnoizolačné
 U=1,1 W/m²k

Segmentové vySúvané 
tepelnoizolačné



Technické údaje

3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.
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koncovky
Koncovky vyrobené z plastu 
zabezpečujú podlahy miestností 
pred poškriabaním a stabilizujú 
rebrík.

Rám 
Rám schodov je vyrobený z dreva. 
Vo vyfrézovanej dolnej časti je 
umiestnené celoobvodové tes-
nenie, ktoré po zatvorení poklopu 
zaisťuje dobrú tesnosť schodov. 
Špeciálna konštrukcia rámu 
umožňuje ľahkú a rýchlu montáž 
ukončovacích líšt.

PokLoP
Poklop sklápacích segmento-
vých schodov vyrobený z dreva 
môže byť termoizolačný alebo 
ohňovzdorný.
Použitá tepelná izolácia chráni 
pred tepelnými stratami a pri 
ohňovzdorných schodoch aj 
pred výrazným nárastom tep-
loty. Vonkajší povrch poklopu 
je hladký. Na jeho povrchu nie 
sú viditeľné žiadne montážne 
prvky, vďaka čomu podkrovné 
schody po namontovaní doko-
nale ladia s interiérom.

stuPeň
Drážky nachádzajúce sa na 
povrchu stupňov chránia 
pred pošmyknutím sa pri 
používaní schodov.

RebRík
Rebrík schodov môže byť troj 
alebo štvorsegmentový. Výrazné 
posunutie od poklopu umožňuje 
pohodlný pohyb. Špeciálna kon-
štrukcia rebríka a v ňom použité 
materiály zvyšujú životnosť 
schodov.

kovania
Závesy rebríka používané v 
segmentových schodoch zvy-
šujú pevnosť pohyblivých spo-
jení. Patentovaný vyklápací 
záves spevňuje rám a zabra-
ňuje zmene dĺžky jej skríženia. 
Vďaka tomu sa rám nedefor-
muje, čím takto zaisťuje riadne 
a trvalé používanie schodov.

mechanizmus otváRania 
PokLoPu
Používaný mechanizmus výrazne 
uľahčuje obsluhu schodov. Poklop 
sa po odblokovaní otvára pomaly a 
nepredstavuje žiadne ohrozenie pre 
používateľa. Dodatočne mechanizmus 
drží poklop v pozícii úplného otvorenia, 
chrániac tak pred jeho samovoľným 
zatvorením sa počas rozkladania a 
skladania rebríka.
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Schody LWS Smart sú základnou verziou sklápa-
cích schodov 3 alebo 4-segmentových. Vyrobené 
sú z borovicového dreva. Majú termoizolačný 
poklop béžovej farby, ktorý možno obložiť alebo 
natrieť ľubovoľnou farbou a jednoducho prispô-
sobiť interiéru. Stupne schodov neprečnievajú 
nad úroveň rebríka. Schody Smart je možné 
dodatočne vybaviť aj doplnkami (koncovky, 

madlo, bariéra).

skLáPacie segmentové schody  
s dReveným RebRíkom

DREVENÉ SCHODY

Lws
smaRt

Béžový poklop

stupne neprečnievajú nad úroveň rebríka

Možnosť montáže ďalších doplnkov (bariéra, lišty, koncovky 
len pri verzii trojsegmentovej, madlo, horný poklop)

Maximálna záťaž 160 kg
Koeficient Uschodov = 1,1 W/m²K

Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm
Hrúbka poklopu 3,6 cm

spĺňajú normu En 14975
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SCHÉma SCHODOV lwS

Dĺžka  
stupňov

E
[ cm]

Šírka  
stupňov

S 
[ cm]

Hrúbka  
stupňa

Z
[ cm]

Vzdialenosť 
medzi 

stupňami
G [ cm]

34 8 2 25

* Týka sa schodov štandardných rozmerov

PARAMETRE REBRÍKOV * 

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130  60x140 70x120 70x130 70x140

Výška miestnosti [cm] H 280 305 

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 55x111 58x92,4 58x98,4 58x111 58x118,4 58x128,4 68x92,4 68x98,4 68x111 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 58x138,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 51x107 54x88 54x94 54x107 54x114 54x124 64x88 64x94 64x107 64x114 64x124 64x134 54x124 54x134 64x114 64x124 64x134

Výška zložených schodov [cm] K 33 

Dĺžka na rozloženie schodov [cm] R 159 138 159 162 138 159 162 179 

Vzdialenosť po rozložení rebríka[cm] C 108 120 108 121 120 108 121 130 

Výška rámu [cm] 14

Počet segmentov 3 4 3 4 3

Rozmery otvoru v strope
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Podkrovné schody LWK Komfort sú sklápacie 
schody vysokej kvality, 3 alebo 4 segmentové. 
Majú esteticky prevedený termoizolačný poklop 
bielej farby a štandardne sú vybavené doplnkami 
umožňujúcimi komfortné používanie schodov – 
koncovky, madlo. Stupne prečnievajú nad úroveň 

rebríka, čo ešte uľahčuje pohyb na nich.

segmentové skLáPacie schody  
s dReveným RebRíkom

DREVENÉ SCHODY

Lwk
komfoRt

koncovky (len v 3 segmentovej verzii)

Biely poklop

Madlo

stupne prečnievajú nad úroveň rebríka

Maximálna záťaž 160 kg
Koeficient Uschodov = 1,1 W/m²K

Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm
Hrúbka poklopu 3,6 cm

Možnosť montáže dodatočných doplnkov 
(bariéra, lišty, horný poklop) spĺňajú normu En 14975
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SCHÉma SCHODOV lwK

E

W
A

L
B

S

R

C

M N

Z

G

K

H

Dĺžka  
stupňov

E
[ cm]

Šírka  
stupňov

S 
[ cm]

Hrúbka  
stupňa

Z
[ cm]

Vzdialenosť 
medzi 

stupňami
G [ cm]

34 8 2 25

* Týka sa schodov štandardných rozmerov

PARAMETRE REBRÍKOV * 

ROZMERY SCHODOV

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130  60x140 70x120 70x130 70x140

Výška miestnosti [cm] H 280 305 

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 55x111 58x92,4 58x98,4 58x111 58x118,4 58x128,4 68x92,4 68x98,4 68x111 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 58x138,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 51x107 54x88 54x94 54x107 54x114 54x124 64x88 64x94 64x107 64x114 64x124 64x134 54x124 54x134 64x114 64x124 64x134
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Technické parametre

Schody LTK Thermo sú supertepelnoizolačné 
schody určené do budov, v ktorých je veľký rozdiel 
teplôt medzi využívanou a nevyužívanou časťou 
podkrovia. Vyrobené sú podobne ako schody LWK 
Komfort, štandardne však majú supertepelnoizo-
lačný biely poklop s hrúbkou 6,6 cm a rám s výškou 
22 cm.

DREVENÉ SCHODY skLáPacie segmentové schody  
s dReveným RebRíkom

Maximálna záťaž 160 kg
Koeficient Uschodov = 0,76 W/m²K

Hrúbka tepelnej izolácie 6 cm
Hrúbka poklopu 6,6 cm

4 najvyššia trieda tesnosti podľa EN12207

Poklop s hrúbkou 6,6 cm má 
výborné tepelnoizolačné 

parametre dosahujúce 
Uschodov= 0,76 W/m²K. Majú 

drevenú konštrukciu, ktorá je 
vyplnená tepelnoizolačným 
materiálom. Takéto zloženie 

zaisťuje udržanie tepla a 
chráni pred ochladzovaním 

obývaných miestností v 
podkroví. 

spĺňajú normu En 14975

Ltk
theRmo

Biely poklop

Madlo

stupne prečnievajú nad úroveň rebríka

Možnosť montáže dodatočných doplnkov 
(bariéra, lišty, horný poklop)

koncovky

CH
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SCHÉma SCHODOV lTK

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 60x120 70x120 70x130 70x140

Výška miestnosti [cm] H 280

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 54x114 64x114 64x124 64x134

Výška zložených schodov [cm] K 37

Dĺžka na rozloženie schodov [cm] R 164 167

Vzdialenosť po rozložení rebríka[cm] C 118 121

Výška rámu [cm] 22

ROZMERY SCHODOV

Dĺžka  
stupňov

E
[ cm]

Šírka  
stupňov

S 
[ cm]

Hrúbka  
stupňa

Z
[ cm]

Vzdialenosť 
medzi 

stupňami
G [ cm]

34 8 2 25

PARAMETRE REBRÍKOV 
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Lwf
ohňovzdoRné

Maximálna záťaž 160 kg
Odolnosť voči ohňu EI2 30 min 
Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm

Hrúbka poklopu 4,2 cm

skLáPacie segmentové schody  
s dReveným RebRíkom

Poklop schodov je 
vybavený obvodovým 

tesnením, ktoré pod 
vplyvom vysokých 

teplôt zväčšuje svoj 
objem a zabraňuje 

prieniku ohňa a dymu 
do ostatných priestorov.

EI 302

spĺňajú normu En 14975 a En 1363-1

0,9

Biely poklop

Madlo

stupne prečnievajú nad úroveň rebríka

Možnosť montáže dodatočných doplnkov 
(bariéra, lišty, horný poklop)

koncovky

DREVENÉ SCHODY

Podkrovné schody ohňovzdorné LWF 
predstavujú ohňovzdornú zábranu pri požiari vo 
vnútri budovy. Vďaka výborným ohňovzdorným 
vlastnostiam EI2=30 min.sú výborné na montáž v 
miestach, v ktorých podľa stavebných predpisov je 
nevyhnutná montáž takýchto schodov. Špeciálna 
konštrukcia mechanizmu otvárajúceho poklop 
umožnila odstrániť zámok.
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SCHÉma SCHODOV lwF

Dĺžka  
stupňov

E
[ cm]

Šírka  
stupňov

S 
[ cm]

Hrúbka  
stupňa

Z
[ cm]

Vzdialenosť 
medzi 

stupňami
G [ cm]

34 8 2 25

PARAMETRE REBRÍKOV 

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130  70x130 70x140 86x130

Výška miestnosti [cm]  H 280 305

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 43,6x114 53,6x114 53,6x124 53,6x134 69,6x124 53,6x134 53,6x124 69,6x124

Výška zložených schodov [cm] K 35

Dĺžka na rozloženie schodov [cm]  R 172 177 194

Vzdialenosť po rozložení rebríka[cm] C 140 152 163

Výška rámu [cm] 14

ROZMERY SCHODOV 
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Ldk
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výsuvné segmentové schody

Maximálna záťaž 160 kg
Koeficient Uschodov = 1,1 W/m²K

Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm
Hrúbka poklopu 3,6 cm

Špeciálne upravený 
mechanizmus umožňuje 

vysúvať dva segmenty 
po sebe. Dlhší segment je 

posúvaný dole tvoriac stabilný 
rebrík. Pri skladaní schodov je 

dlhší segment vysúvaný hore a 
skrýva sa v podkroví. 

spĺňajú normu En 14975

DREVENÉ SCHODY

Biely poklop

Madlo

stupne prečnievajú nad úroveň rebríka

Možnosť montáže dodatočných doplnkov (bariéra, 
lišty, horný poklop)

Schody LDK sú schody dvojsegmentové s 
výsuvným dolným segmentom. Vyrobené sú po-
dobne ako sklápacie segmentové schody. Odlišný 
je spôsob skladania rebríka. Pri schodoch LDK sú 
segmenty rebríka vysúvané po sebe. 
Tento mechanizmus eliminuje priestor potrebný na 
rozloženie schodov. 
Konštrukcia dvojsegmentových schodov umožňuje 
aj ich osadenie do hĺbky stropu.
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SCHÉma SCHODOV lDK

Dĺžka  
stupňov

E
[ cm]

Šírka  
stupňov

S 
[ cm]

Hrúbka  
stupňa

Z
[ cm]

Vzdialenosť 
medzi 

stupňami
G [ cm]

34 8 2 25

PARAMETRE REBRÍKOV 

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140

Výška miestnosti [cm] H 280 305 335

Stumdomas segmentas lDS  lds -9  lds -10  lds -12

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 43,6x114 53,6x114 53,6x124 53,6x134 43,6x124 43,6x134 53,6x124 53,6x134 43,6x114 53,6x114 53,6x124 53,6x134

Vzdialenosť po rozložení rebríka[cm] C 130 140 150 

max.výška v podkroví po vysunutí rebríka[cm] H2 130 155 184 

max.dĺžka v podkroví po zatvorení poklopu [cm] D  129 155  185

Výška rámu [cm] 14

max.hrúbka stropu [cm] 31,5

ROZMERY SCHODOV 
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.
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Rám
Rám schodov je vyrobený z 
dreva. V jej vyfrézovanej časti je 
umiestnené obvodové tesnenie, 
ktoré po zatvorení poklopu zaisťuje 
dobrú tesnosť schodov. Špeciálna 
konštrukcia rámu umožňuje ľahkú a 
rýchlu montáž ukončovacích líšt.

PokLoP
Poklop sklápacích segmento-
vých schodov je vyrobený z 
dreva. Použitá tepelná izolácia 
chráni pred stratami tepla. 
Vonkajší povrch poklopu je 
hladký. Na jeho povrchu nie 
sú viditeľné žiadne montážne 
prvky, takže po namontovaní 
podkrovné schody dokonale 
ladia s interiérom.stuPeň

Špeciálne drážky nachádza-
júce sa na povrchu stupňov 
chránia pred pošmyknutím 
sa pri používaní schodov.

koncovky
Koncovky vyrobené z plastu 
zabezpečujú povrch podlahy 
pred poškriabaním a stabilizujú 
rebrík.

RebRík
Špeciálna konštrukcia kovové-
ho rebríka a dvojité spojenie 
jeho závesov zaručujú vysokú 
životnosť schodov. Prvky rebríka 
sú natierané práškovým lakom 
odolným voči otieraniu sivej farby 
RAL 7022.

kovanie
Závesy rebríka použité v seg-
mentových schodoch zvyšujú 
pevnosť pohyblivých spojov. 
Patentovaný vyklápací záves 
spevňuje rám a zabraňuje 
zmene dĺžky jej skríženia. Vďaka 
tomu sa rám nedeformuje, čím 
takto zaisťuje riadne a trvalé 
používanie schodov.

mechanizmus otváRania 
PokLoPu
Použitý mechanizmus výrazne uľahčuje 
používanie schodov. Poklop sa po odblo-
kovaní otvára pomaly a je úplne bezpečný 
pre používateľa. Dodatočne mechanizmus 
blokuje poklop v polohe úplného otvorenia, 
čím zabraňuje jeho samovoľnému zatvoreniu 
sa počas rozkladania a skladania rebríka.
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Schody LWM-K majú biely poklop a madlo čer-
venej farby. Madlo je namontované do uholníkov 
rebríka a uľahčuje pohyb po schodoch.

Lwm-k

skLáPacie segmentové schody  
s kovovým RebRíkom

 Maximálna záťaž 200 kg
 Koeficient Uschodov = 1,1 W/m²K

 Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm
Hrúbka poklopu 3,6 cm

Poklop bielej farby a madlo

DREVENÉ SCHODY

spĺňajú normu En 14975

Biely poklop

Madlo

stupne prečnievajú nad úroveň rebríka

Možnosť montáže dodatočných doplnkov (bariéra, 
lišty, horný poklop)

koncovky
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W

A

E H

B

L

R

S

C

N

K

G

M

Dĺžka  
stupňov

E
[ cm]

Šírka  
stupňov

S 
[ cm]

Vzdialenosť 
medzi 

stupňami
G [ cm]

34 8 25

PARAMETRE REBRÍKOV 

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Výška miestnosti [cm] H 280 305 

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 54x114 64x114 64x124 64x134 54x124 64x124 64x134

Výška zložených schodov [cm] K 25,5

Dĺžka na rozloženie schodov [cm] R 157 175

Vzdialenosť po rozložení rebríka[cm] C 118,5 127

Výška rámu [cm] 14

ROZMERY SCHODOV 

SCHÉma SCHODOV lwm-K
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segmentové schody – doPLnky do PodkRovných schodov
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baRiéRa LXb
Ochranná bariéra zaisťuje v podkroví otvor v strope a tak-
tiež uľahčuje schádzanie po rebríku schodov. Je vyrobená z 
borovicového dreva. Montuje sa do rámu schodov plochými 
kovovými lištami. Je dostupná v štandardnom rozmere 70 x 130 
cm, pre menšie priestory je potrebné spíliť vodorovné prvky 
bariéry. Nad rozmer 70 x 130 cm je potrebné dodať presné 
rozmery schodov. Výška bariéry predstavuje 95 cm.

neštandardné rozmery 20 pracovných dní

koncovky LXs
Koncovky hnedej farby sú montované na poslednom segmen-
te rebríka ako ukončovacie prvky schodov. Schodom dodajú 
estetický vzhľad a pri rozložení poskytujú dokonalú stabilitu 
rebríka. Vďaka dobrým vlastnostiam materiálu použitého na ich 
výrobu neškriabu povrch podlahy. Dostupné pre segmentové 
schody s dreveným rebríkom.

22 www.fakrosk.com

model schodov

lwS/lwK/lTK/lwl/lwF lDK lwm/ lwm-K

Ukončovacie lišty lXl 70x140 cm*

lwS/lwK/lTK/lwl lDK lwm/ lwm-K

Ukončovacie lišty lXl-PVC 60 / 70x120 cm a 86x140 cm*

*  do menších rozmerov schodov vyžadujú skrátenie
 

Lišty LXL
Ukončovacie lišty slúžia na zakrytie štrbín okolo schodov po ich 
montáži v strope. Sú vyrobené z borovicového dreva (lišty LXL) 
alebo plastu (lišty LXL-PVC). Jednoduchá a ľahká montáž umož-
ňuje rýchle dokončenie schodov namontovaných v strope. V 
prípade plastových líšt si spojenie s rámom nevyžaduje použi-
tie klincov. Lišty LXL-PVC sú bielej farby a sú určené výlučne pre 
schody vyrábané od marca roku 2010. Správna šírka líšt LXL a 
LXL-PVC 3,5 cm ponúka pocit optimálnej montáže schodov.

Termín realizácie 10 pracovných dní
neštandardné rozmery 20 pracovných dní

lXl lXl - PVC
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hoRný PokLoP LXw
Horný poklop zabraňuje prieniku a hromadeniu prachu z pod-
krovia na poklop a rebrík zatvorených podkrovných schodov. 
Upravuje izolačné parametre a tesnosť schodov, na ktorých 
je namontovaný. Horný poklop sa skladá z rámu, z poklopu 
hrúbky 3,6 cm, kovania, montážnych prvkov, plynovej vzpery a 
uzamykajúcej kľučky. Dodatočne je rám vybavený obvodovým 
tesnením. Výška skrinky je 20 cm. Dostupný je v štandardných 
rozmeroch do všetkých modelov podkrovných schodov FAKRO 
okrem LDK a LSF. 

Neštandardné rozmery podkrovných schodov LWS a LWK
Závislosť dĺžky otvoru od výšky miestnosti

Počet segmentov rebríka Šírka otvoru v strope
Vonkajšia šírka segmentu 

schodov [cm]Výška miestnosti [cm] Dĺžka otvoru v strope [cm]

280 94 ÷140 4
50 ÷ 55
56 ÷ 82

34
38

280 111 ÷ 140 3
50 ÷ 55
56 ÷ 82

34
38

290 112 ÷ 140 4
50 ÷ 55
56 ÷ 82

34
38

305 130 ÷ 140 3
50 ÷ 55
56 ÷ 82

34
38

325 120÷140 4
50 ÷ 55
56 ÷ 82

34 
38

pre schody so šírkou menšou ako 55 cm (šírka otvoru v strope) nie je možnosť montáže madla. 
Termín realizácie 20 pracovných dní.
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kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.
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Rám
Rám môže byť vyrobený z: dreva, 
kovu alebo oceľového rámu spoje-
ného s dreveným rámom. Štan-
dardne je vybavený obvodovým 
tesnením a ukončovacími lištami. 
Optimálna konštrukcia rámu umož-
ňuje rýchle osadenie nožnicových 
schodov v strope a uľahčuje ich 
vycentrovanie v strope.

PokLoP
Nožnicové schody sú 
štandardne vybavené 
tepelnoizolačným alebo 
ohňovzdorným bielym 
poklopom vyrobeným z 
dreva alebo z dreva a kovu. 
Vonkajší povrch poklopu je 
hladký. Na jeho povrchu nie 
sú viditeľné žiadne montáž-
ne prvky.

stuPeň
Špeciálne drážky 
nachádzajúce sa na 
povrchu stupňov 
chránia pred pošmyk-
nutím sa pri používaní 
schodov.

RebRík
Nožnicová konštrukcia rebríka umožňuje ľahko 
prispôsobiť jeho dĺžku výške miestnosti bez nut-
nosti rezania. Umožňuje aj zloženie rebríka do 
malých rozmerov, čo umožňuje montáž schodov 
v otvoroch neveľkých rozmerov (najmenší roz-
mer schodov je 50 x 70 cm). Schodnice v tvare 
písmena „S“ dodávajú schodom moderný vzhľad 
a uľahčujú ich používanie plniac úlohu madla.

kovanie
Patentovaný vyklápací záves 
spevňuje rám a zabraňuje 
zmene dĺžky jej skríženia. Vďaka 
tomu sa rám nedeformuje, čím 
takto zaisťuje riadne a trvalé 
používanie schodov.

mechanizmus otváRania 
PokLoPu
Používaný mechanizmus výrazne 
uľahčuje používanie schodov. Poklop 
po odblokovaní sa otvára pomaly a je 
úplne bezpečný pre osoby pod ním. 
Dodatočne mechanizmus blokuje 
poklop v pozícii úplného otvorenia, 
čím zabraňuje jeho samovoľnému 
zatvoreniu sa počas rozkladania a 
skladania rebríka.
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Lst

Maximálna záťaž 200 kg
Koeficient Uschodov = 1,1 W/m²K

Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm
Hrúbka poklopu 3,6 cm

NOžNiCOVÉ 
SCHODY noŽnicové schody

drevený rám s ukončovacími 
lištami a uholníkmi rýchlej 

montáže

Biely poklop, rám s ukončovacími lištami

schodnice v tvare písmena „s“ 

Možnosť odobratia alebo pridania stupňa

Možnosť montáže dodatočných doplnkov 
(bariéra, lišty, horný poklop) spĺňajú normu En 14975

Podkrovné schody LST sú nožnicové schody 
štandardne vybavené bielym tepelnoizolačným 
poklopom hrúbky 3,6 cm. Konštrukcia rámu 
schodov je z dreva a štandardne obsahuje uhol-
níky na rýchlu montáž. Mechanizmus otvárania 
poklopu ho drží v každej pozícii vyklopenia, 
ako aj v pozícii úplného otvorenia. Zaručuje 
tak bezpečnosť skladania a rozkladania 
rebríka schodov. Doplnkovo jeho konštruk-
cia umožnila eliminovať zámok. Rebrík je 
natretý práškovou sivou farbou RAL 7022. 
Existuje aj možnosť predĺženia rebríka 
schodov na výšku max. 330 cm dolože-
ním 2 stupňov LSS. 
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50x... 60x... 70x...

Dĺžka stupňov [cm] E 26 30 38

Šírka stupňov [cm] S 8

Pakopų storis [cm] 2

Vzdialenosť medzi stupňami [cm] g 25

štandardný počet stupňov (ks) 11

PARAMETRE REBRÍKOV 

B

L

E

S

A

W

C

R

H

M N

K

G

SCHÉma SCHODOV lST

Cena 1 stupňa *

25,00

29,75

*  pri objednaní stupňa lss je potrebné dať stavebný rozmer schodov.

Rebrík kratší  
o 1 stupeň

Rebrík dlhší  
o 1 stupeň

Rebrík dlhší 
 o 2 stupne

230 240 290 300 310 320 330

rozmery schodov a rozmery neuvedené v tabuľke  
sú identické ako pre schody výšky 250 - 280 cm

140 160 170

135 131 150 145 160 156 150

18

Rebrík kratší o 1 stupeň

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 51x80 60x90 60x120 70x80 70x120

Výška miestnosti [cm] H 250 - 280 

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 51x79,4 59x89,4 59x119,4 69x79,4 69x119,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 36x74 44x84 44x114 54x74 54x114

Výška zložených schodov [cm] K 38,2 

Dĺžka na rozloženie schodov [cm]  R 150

Vzdialenosť po rozložení rebríka[cm] C 146-134

Výška rámu [cm] 18

ROZMERY SCHODOV 
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.



Maximálna záťaž 250 kg
Odolnosť voči ohňu EI2 60 min
Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm 

Hrúbka poklopu 5,4 cm

noŽnicové kovové schody

EI 602

NOžNiCOVÉ 
SCHODY

Lsf
ohňovzdoRné

Poklop schodov je vybavený 
tesnením, ktoré pri vysokej 

teplote zväčšuje svoj objem 
a zabraňuje rozšíreniu ohňa a 
dymu na ostatné poschodia.

spĺňajú normu En 14975 a En 1363-1

Biely poklop, rám s ukončovacími lištami

schodnice v tvare písmena „s“ 

Možnosť odobratia alebo pridania stupňa

Ohňovzdorné schody LSF poskytujú ohňo-
vzdornú zábranu v prípade požiaru vnútri domu. 
Zabraňujú prieniku ohňa a dymu na ostatné 
poschodia, čím poskytujú cenný čas do prícho-
du požiarnikov. Odolnosť schodov proti ohňu 
je EI2=60 minút. Existuje aj možnosť predĺženia 
rebríka schodov na výšku max. 320 cm doložením 

1 stupňa LSS.
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SCHÉma SCHODOV lSF

50x... 60x... 70x...

Dĺžka stupňov [cm] E 30 32 40

Šírka stupňov [cm] S 8

Vzdialenosť medzi stupňami[cm] g 25

Štandardný počet stupňov (ks) 10

PARAMETRE REBRÍKOV 

Rebrík kratší  
o 1 stupeň

Rebrík dlhší  
o 1 stupeň

Rebrík dlhší  
o 2 stupne

240 250 260 270 310 320

rozmery schodov a rozmery neuvedené v tabuľke  
sú identické ako pre schody výšky 250 - 280 cm

165 160 165 170 200 210

100 135 140 165 130 140

14

Štandardná dĺžka rebríka

Rozmery otvoru v strope [cm] axB 50x70 60x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120

Výška miestnosti [cm] H 280 - 300 

Vonkajšie rozmery rámu [cm] Wxl 49x68,5 59x68,5 59x88,5 59x118,5 69x78,5 69x88,5 69x108,5 69x118,5

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 44,8x64,8 54,8x64,8 54,8x84,8 54,8x114,8 64,8x74,8 64,8x84,8 64,8x104,8 64,8x114,8

Výška zložených schodov [cm] K 40

Dĺžka na rozloženie schodov [cm] R 175 - 185

Vzdialenosť po rozložení rebríka[cm] C 145 - 120

Výška rámu [cm] 14

ROZMERY SCHODOV 

Cena 1 stupňa *

25,00

29,75

*  pri objednaní stupňa lss je potrebné dať stavebný rozmer schodov.
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3 roky
záruka

Podkrovné dvierka DWK sú určené na osadenie do podkrovnej steny. Umožňujú prístup do nevyužívaných 
priestorov za podkrovnou stenou. Výborné tepelnoizolačné parametre ( U=1,1 W/m2K) a vysoká tesnosť v 
maximálnej miere zamedzujú tepelným stratám. Môžu byť montované vo verzii otváranej na pravú alebo ľavú 
stranu. Štandardne sú podkrovné dvierka vybavené ukončovacími lištami šírky 3,5 cm v prírodnej farbe. Tepel-
noizolačné krídlo hrúbky 3,6 cm je vyrobené ako rám z borovicového dreva a DWK sú z oboch strán oblepené 
bielou doskou HDF.dwk

PodkRovné dvieRkaDREVENÉ  
DViERKa

Koeficient Uschodov = 1,1 W/m²K
Hrúbka tepelnej izolácie 3 cm

Univerzálna kľučka so zámkom 
umožňujúca tesné zatvorenie

Gumové tesnenie 
zaručujúce tesnosť 

zatvorenia

Ukončovacie lišty

Ukončovacie lišty

CH
AR

AK
TE

RI
ST

IK
A



31www.fakrosk.com
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SCHÉma DViEROK DwK

Rozmery otvoru [cm] AxB 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

Rozmery dvierok [cm] WxL 53,4x78,4 58,4x78,4 58,4x98,4 58,4x108,4 68,4x88,4 68,4x98,4 68,4x108,4

Vnútorné rozmery rámu [cm] MxN 48x73 53x73 53x93 53x103 63x83 63x93 63x103

Šírka rámu [cm] S 9 

Hrúbka rámu [cm] Z 2,7 

ROZMERY PODKROVNÝCH DVIEROK
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3 roky
záruka

kompletne zmontované, pripravené 
na rýchlu montáž v strope.
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Výrobca si vyhradzuje právo zmien technických parametrov a špecifikácií ponúkaných výrobkov.


