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Timberlex 70
Timberlex 70 er en lofttrappe med trin i massiv fyr. Trappen er 3delt til at folde ud. Stigen er skridsikret med tværgående riller
på trinene. Trin og vanger er tappet sammen.
Karmen er udført i gran og måler 18 x 140 mm. Lemmen er
opbygget som en stærk sandwichkonstruktion. Den er opbygget på træramme med 70 mm polystyren isolering samt hvidmalede HDF-plader på begge sider.
Lemmen er udført med skjulte beslag, som giver et pænt udseende og gør den let, at male eller beklæde. Timberlex 70 er
ekstra tæt med snaplås, tætningsliste og underfalset karm.
Trappen betjenes let med et unikt fjedrestyret balancesystem,
der holder trappen nede i udfoldet position.
Stigens vinkel justeres ved beslaget..
Stigen leveres med plastfødder som monteres efter evt. afkortning af stigen til rigtig lofthøjde.
Timberlex 70, der er en af vor bedst isolerede lofttrapper,
anvendes, hvor en ekstra god isolering ønskes.
Lemmen betjenes med en stang i træ som medfølger.

Tilbehør
Håndliste og forlængerled leveres som tilbehør.

Projektering
Brand
Lofttrappen er iuklassificeret.
Varme
Lemmen er isoleret med 70 mm polystyren.

Levering
Timberlex 70 leveres emballeret, sammenklappet og lige til at
sætte op. Ved levering af mange lofttrapper leveres disse
emballeret på paller.
Låsen skal eftermonteres i forbindelse med opsætningen.
Lofttrappen monteres let efter den medfølgende monteringsvejledning.

Produktdata
Stigetype
Hulmål (D)
Udv. karmmål
Rumhøjde (A)
Udladning (B)
Udklapning (C)
Trindimension
Trinstigning
TUN-nr.
Varenr.

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Timberlex 70
3-delt
56 ×115
55 × 113
270
129
162
1,8 × 8,3 × 36
25
5155542
771010

3-delt
70 × 115
68 × 113
270
129
162
1,8 × 8,3 × 36
25
5147214
771015
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Timberlex 70 lofttrappe
3-delt lofttrappe
- kræver ingen plads på loftet.
Høj kvalitet
- gennemført design med hvide HDF-plader på begge sider
af loftlemmen.
Ekstra tæt tillukning
- tætningsliste samt underfalset karm og lem med snaplås.
Forhindrer træk og varmetab
- 70 mm isolering med polystyren.
Flot finish
- skjulte hængsler gør det nemt at beklæde eller male loftlemmen.
Nem betjening
- leveres med betjeningsstang i træ.
Høj komfort og sikkerhed
- skridsikre ekstra kraftige trin og vanger samlet med dyvler.
Stabilitet og sikkerhed
- loftshøjden og hældningen kan justeres.
Behagelig og sikker betjening
- unikt fjedrestyret balancesystem holder stigen nede i
udfoldet position.
Fleksibel
- udvendig karmmål 55 x 113 cm og 68 x 113 cm.
- loftshøjder helt op til 270 cm.
Nem og hurtig montering
- uden brug af specialværktøj
Høj bæreevne
- testet til 300 kg. Godkendt til 150 kg.

Tværsnit af Timberlex 70 lofttrappe. Rumhøjde (A), udladning
(B) och hulmål (D).

Specifikation
Karmen
Materiale:
Tykkelse:
Højde:

Tværsnit af Timberlex 70 lofttrappe. F-mål: 16 cm.
J-mål: 38 cm. G-mål: max. 43,4 cm.

Gran
18 mm
140 mm

Karmen har falset underkant og tætningsliste, der sikrer en
tæt lukning.
Lemmen
Material:
Tykkelse:
Isolering:
U-værdi:

HDF-plader på begge sider
Grundet til maling
76 mm
70 mm polystyren
0,54 W/m2 °C

Lemmen er underfalset og kan males eller beklædes.
Stigen
Materiale:
Bredde:
Trinafstand:

83 mm fyr
400 mm
250 mm

Dimensioner på trin og vanger
Tykkelse:
20 mm
Trindybde:
83 mm
Tværsnit af Timberlex 70 lofttrappe. Udklapning (C).

