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Vindstrappa

Tillämpningar
FAKRO vindstrappa är av furu och hopfällbar. Den ger lätt och trygg 
tillgång till vinden. Hopfälld är den ”gömd” i taket och inkräktar 
alltså inte på utrymmet i rummet. 

Egenskaper:
- Praktisk 
- Lätt vikt 
- Hållbar 
- Lätt att installera och använda 

Stegen är hopfällbar i 3 eller 4 delar. Dess konstruktion och mate-
rial garanterar lätt, bekväm och säker tillgång till vinden. Den kan 
justeras i höjdled och har ett lätthanterat fixeringssystem, så att den 
utan problem kan installeras av två personer. 

Konstruktion
Normalt installeras en 36 mm tjock taklucka med vindstrappan. 
Luckan är en ram av furu som på ena sidan är försedd med en vit 
eller beige HDF panel. U-värdet är 1.1 W/m2 K.

Luckans yttersida (som ses när luckan är stängd) är slät och utan 
synliga fixeringspunkter. Luckan är lätt att stänga tack vare låset och 
tillhörande metallstång. 
Öppningsmekanismen är utformad så att den inte hindrar tillgån-
gen till vinden. Fjädermekanismen för manövrering av luckan kan 
justeras för att passa användarens önskemål. 
Alla takluckor är helt förseglade med tätningsremsor för minsta 
möjliga värmeförlust. Luckan kan tas bort från stegen för att 
underlätta vid montage. 
Fotstegen har laxstjärtfogar, som gör dem extra hållbara. Räfflor är 
skurna i virket för att göra dem halksäkra. 

Egenskaper
- Snabbt fixeringssystem möjliggör enkel installation för två 
 personer och enkel höjdjustering.
- Levereras komplett och kräver inget förberedande 
 monteringsarbete.
- Yttersidan av luckan med låset installerat är jämn utan synliga 
 fixeringspunkter som kunde befrämja fuktbildning (på grund 
 av temperaturskillnaden) på ytan.
- Rätt inpassning av luckan gentemot ramen säkerställs av en 
 försegling placerad i ett urfräst spår i ramen.
- 3.6 cm tjock beigefärgad isolerad taklucka.
- Halksäkra fotsteg;
- Fotstegen sticker ej ut över stegens profil.
- Testade enligt EN 14975:2006

Fakta

Teknisk Specifikation
- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0.51-1.1 W/m2 K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg
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Fakta
Produkt
Vindstrappa Smart.

Produktförkortning
LWS.

Beskrivning
Vindstrappa Smart är en hopfällbar stege av furu med en isolerad 
taklucka. 
Luckan är beige på insidan och utsidan. Mellan fotstegen och tak-
luckan finns extra utrymme för att göra klättringen mera bekväm. 
Fotstegen har laxstjärtfogar, som gör dem extra hållbara. 
Räfflor är skurna i virket för att göra dem halksäkra. Fotstegen sticker 
inte ut över stegens profil.

Teknisk Specifikation
- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0.51-1.1 W/m2 K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg

Vindstrappa Smart
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Storleksguide 
LWS 280 cm)

LWS 305 cm
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Fakta
Produkt
Vindstrappa Komfort.

Produktförkortning
LWK.

Beskrivning
Vindstrappa Komfort är en hopfällbar stege av furu försedd med en 
isolerad taklucka. 
Luckan är vit på både insidan och utsidan. Utrymmet mellan 
fotstegen och luckan är väl tilltaget, vilket gör klättringen bekväm 
och underlättar användningen av stegen. Säkerhetsräfflor i fotste-
gen för dem halksäkra. Fotstegen har laxstjärtfogar för extra stor 
hållbarhet.
Den rödmålade ledstången är monterad på stegens vinklade beslag, 
vilket också underlättar klättringen. 
Skyddshättor på stegens fötter förhindrar repor i golvet och ökar 
stegens stabilitet.

Egenskaper
- Skyddshättor på stegens fötter (enbart den 3-delade versionen).
- Rödmålad ledstång av metall.

Teknisk Specifikation
- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0.51-1.1 W/m2 K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg

Vindstrappa Komfort

Storleksguide 
LWK 280 cm

LWK 305 cm
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Fakta
Produkt
Vindstrappa Energy.

Produktförkortning
LWT.

Beskrivning
Vindstrappa Energy är en hopfällbar stege av furu försedd med en 
isolerad taklucka. 
Luckan är vit på både insidan och utsidan. Utrymmet mellan 
fotstegen och luckan är väl tilltaget, vilket gör klättringen bekväm 
och underlättar användningen av stegen. Säkerhetsräfflor i fotste-
gen för dem halksäkra. Fotstegen har laxstjärtfogar för extra stor 
hållbarhet.
Den rödmålade ledstången är monterad på stegens vinklade beslag, 
vilket också underlättar klättringen. 
Skyddshättor på stegens fötter förhindrar repor i golvet och ökar 
stegens stabilitet.

Egenskaper
- Skyddshättor på stegens fötter (enbart den 3-delade versionen).
- Rödmålad ledstång av metall.

Teknisk Specifikation
- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0.51-1.1 W/m2 K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg

Vindstrappa Energy
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Storleksguide 
LWT 280 cm

LWT 305 cm
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