
Ognioodporne 
Schody strychowe
Schody na poddaszu o 30-minutowej odporności ogniowej, 
idealne do spełnienia określonych przepisów budowlanych.

Karta produktu | KYL FRES

Cechy

• Keylite zaleca montaż schodów w taki 
sposób, aby dolna część ramy była 
umieszczona równo z dolną powierzchnią 
wykończonego sufitu.

• Po całkowitym rozłożeniu drabiny należy 
upewnić się, że odległość od dna ramy 
do dna gotowej podłogi nie przekracza 
2,8 m w przypadku drabin KYL 01-02, 
KYL 04-05 i KYL 07-08 oraz 3,2 m w 
przypadku drabin KYL 03, KYL 06 
i KYL 09.

• Podobnie tylna część drabiny musi być 
zamontowana w odległości minimum 
1,65 m od wszelkich pionowych 
powierzchni, takich jak ściany i drzwi. 

• Zaleca się, aby schody strychowe nie były 
instalowane w pobliżu klatki schodowej.

Zastosowanie

Gwarancja

• Eksploatacja 3 lata - bezproblemowa 
gwarancja Keylite na schody strychowe 
i ich komponenty.

Obsługa

• Ognioodporne schody strychowe 
Keylite są standardowo obsługiwane 
ręcznie poprzez przewleczenie drążka 
otwierającego przez hak znajdujący się 
na klapie, pociągnięcie w dół w celu 
zwolnienia i złożenia poszczególnych 
segmentów drabiny. 
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• Ognioodporność - Ognioodporne schody strychowe Keylite posiadają 30-minutową 
klasyfikację ogniową zgodnie z normą EN 1634-1 i EN 13501.

• Montaż - W przeciwieństwie do standardowych schodów strychowych nie jesteśmy 
w stanie zapewnić naszych unikalnych opatentowanych kątowników Flick-Fit, w 
rezultacje ognioodporne schody strychowe wymagają montażu jak konwencjonalne 
schody strychowe od wewnątrz strychu oraz wymagają do instalacji dwóch osób.

• Odłączana drabinka - Schody strychowe Keylite mogą być odłączone od klapy 
wejściowej, aby zmniejszyć wagę całego zestawu, a tym samym przyspieszyć i ułatwić 
proces montażu. 

• Bezpieczeństwo otwierania - Niezwykle trwałe zawiasy zastosowane pomiędzy 
segmentami schodów strychowych zapewniają zwiększone bezpieczeństwo 
i pewność podczas otwierania klapy, bez obawy, że drabina samoistnie rozłoży się 
na osobę znajdującą się poniżej. 

• Uszczelnienie na stałe wokół klapy  - Schody strychowe Keylite mają wbudowane 
na stałe uszczelnienie wokół klapy, które zmniejsza straty ciepła i poprawia ogólną 
szczelność produktu.

• Wstępnie zamontowana poręcz - Umieszczona po prawej stronie drabiny, poręcz 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas korzystania z drabiny.

• Izolowana klapa - biała, izolowana klapa o grubości 42 mm jest standardowym 
wyposażeniem wszystkich ognioodpornych schodów strychowych Keylite i posiada 
imponującą wartość współczynnika U wynoszącą 1,1 W/m²K 

• Antypoślizgowe stopnie - Profil szczebli na schodach Keylite zawiera serię 
wbudowanych antypoślizgowych stopni, które zapewniają użytkownikowi większe 
bezpieczeństwo i pewność podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny. 

• Połączenia typu jaskółczy ogon - Wszystkie szczeble w schodach strychowych 
Keylite posiadają połączenia typu jaskółczy ogon na przecięciu z podłużnicami 
drabiny, co zwiększa ich wytrzymałość na rozciąganie i pozwala na osiągnięcie 
maksymalnej nośności drabiny, ale nie przekracza 160 kg.

• Nóżki ochronne - Każde schody strychowe Keylite są wyposażone w parę nóżek 
ochronnych na końcach podłużnic. Ułatwia to docięcie drabinki do wymaganej 
długości oraz zabezpiecza przed zarysowaniem podłóg, które mogą wystąpić gdy 
stopki nie są stosowane, a odsłonięte drewno nieustannie ociera się o powierzchnię 
podłogi. 

• Szczelność powietrzna - Wszystkie schody strychowe Keylite są odporne na 
przeciągi i uzyskały najwyższą możliwą dla tych produktów klasyfikację, klasę 4. 

• Zatwierdzone - Keylite zainwestowało w swoje produkty, aby uzyskać odpowiednie 
certyfikaty i akredytacje od krajowych i europejskich organów. Nie inaczej jest 
w przypadku ognioodpornych schodów strychowych Keylite, które posiadają 
certyfikat zgodności z normą EN 14975, EN 1634-1 oraz EN 13501.
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Dane techniczne

www.keylite.pl
KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o.
02-703 Warszawa,
ul. Bukowińska 24A lok.83

Zakład Produkcyjny
18-300 Zambrów
Aleja Wojska Polskiego 27A

T: +48 86 475 3120
F: +48 86 475 3120
E: info@keylite.pl
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Kod produktu KYL 01 KYL 02 KYL 03 KYL 04 KYL 05 KYL 06 KYL 07 KYL 08 KYL 09

A - Wymiary otworu sufitowego (mm) 550x960 550x1160 550x1160 600x960 600x1160 600x1160 700x960 700x1160 700x1160

B - Wymiary zewnętrzne ramy (mm) 530x940 530x1140 530x1140 580x940 580x1140 580x1140 680x940 680x1140 680x1140

Liczba segmentów drabiny 4 3 4 4 3 4 4 3 4

C - Odległość od tylnej części ramy 
do wysuniętej szyny drabiny (mm)

1025 1025 1145 1025 1025 1145 1025 1025 1145

R - Odległość od tylnej części ramy
do maksymalnego występu (mm)

1300 1565 1605 1300 1565 1605 1300 1565 1605

H - Maksymalna wysokość (mm) 2800 2800 3200 2800 2800 3200 2800 2800 3200

*Proszę zwrócić uwagę, że dodatkowe rozmiary mogą być dostępne na życzenie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym Keylite.
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