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Schody strychowe OLB to optymalne połączenie wysokiej jakości z przystępną ceną. OLB to drewniane schody termoizolacyjne 
z 20mm warstwą izolacji. Współczynnik przenikania ciepła U = 1,54 W/m2K*. Schody posiadają estetyczną klapę, która 
od widocznej strony wykończona jest płytą HDF w kolorze białym. Składana 3-segmentowa drabinka wykonana z drewna 
świerkowego pozwala na komfortowe wejście na strych, a po złożeniu nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, w którym 
zamontowano schody.

Nowość

• wykonana z drewna świerkowego,
• usztywniona w narożach 

zaczepem sprężyny,
• wyposażona w uszczelkę  

przylgową.

Skrzynka

• składana 3- segmentowa, 
• wykonana z drewna świerkowego. 

Drabinka

• łączone z policzkami drabinki 
na jaskółczy ogon,  co zapewnia 
większą trwałość połączeń,

• posiadają specjalne 
antypoślizgowe rowki dla 
większego bezpieczeństwa.

Stopnie

• schody gotowe do montażu 
w otworze stropowym.

Montaż

• termoizolacyjna klapa typu 
sandwich o grubości 26mm,

• wykończona z obu stron płytą HDF, 
od góry w kolorze beżowym, od 
dołu w kolorze białym,

• wyposażona w zatrzask,
• otwierana za pomocą drążka 

dołączonego do schodów.

Klapa
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Wymiary 
handlowe

Wymiary 
zewnętrzne 

skrzynki
A - Promień 
rozkładania 

B - Przestrzeń  
po rozłożeniu 

D - Wysokość 
złożonych 
schodów 

E -  Cofnięcie płyty 
po otwarciu

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

60x120 58x118
154 120 24 3

70x120 68x118

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdują się 
na stronie internetowej: 

Szerokość drabiny 35 cm
Odległość między stopniami 25 cm
Długość stopni 30 cm
Szerokość stopni 6,8 cm
Grubość stopni/policzka 2,5 cm
Wysokość policzka 6,8 cm 
Grubość płyty 2,6 cm
Wysokość skrzynki 11 cm
Współczynnik przenikania ciepła* U=1,54 W/m²K

*obliczenia wewnętrzne producenta
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Wyprodukowano dla SIG sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, 
tel. 12 254 59 01 do 02, fax 12 260 39 50, info@sig.pl, www.sig.pl 
przez KRONMAT sp. z o.o., ul  Węgierska 146c, 33-300 Nowy Sącz 
(Producent)


