
СГЪВАЕМИ ТАВАНСКИ СТЪЛБИ

Таванска сгъваема стълба, изработена от иглолистен материал. Осигурява лесен 
и безопасен достъп до таванските помещения. Спестява максимално пространство, 
прибирайки се към тавана. Окомплектована с термоизолиран капак и метална ръкохватка, 
стълбата гарантира функционалност, издръжливост и удобна употреба. Изключително 
лесен монтаж.

офис/шоурум: 1407 София, ул. “Голо бърдо” 17
тел.: 02/ 962 44 21, 02/ 962 44 26; факс: 02/ 962 44 46
e-mail: nortop@loze.net www.nortop.com

Централа София:
ж.к. Овча Купел, ул. Босилек 11
тел./факс: 02/ 955 73 31, 955 73 20, 856 30 40
sofia@komatek-kmt.com
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смТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОРТОП ООД си запазва правото за промяна на цените.

1. Таванските стълби са с термоизолиран капак. От двете страни 
капакът е ламиниран в бяло. Ключалката и металната манивела, с 
която се заключва капака към касата, позволяват лесно опериране 
при отваряне и затваряне.
2. Инсталационният обков позволява на стълбата да бъде поставена 
в точно необходимото положение.
3. Пантите, които осъществяват разгъването и сгъването на стълбата, 
са специално проектирани, така че да не възпрепятстват качването 
и слизането по нея. Разстоянието между капака и стъпалата е 
достатъчно, за да се осигури удобно ползване. Всички стъпала са 
набраздени надлъжно за допълнителна сигурност.
4. За усилване здравината на стъпалата се използват сглобки тип 
„лястовича опашка”.
5. Червена метална ръкохватка е монтирана върху монтажните планки 
от дясната страна на стъпалата. По желание тя може да се монтира 
и от ляво.

Максимална товароносимост 160 кг
Дължина на стъпалото 34 см
Ширина на стъпалото 8 см
Топлоизолация на капака 3 см
Височина 270 см

Стандартни размери за FAKRO Comfort

Широчина / дължина в см 60 x 94 60 x 120 60 x 130 60 x 140 70 x 94 70 x 120 70 x 130

Височина от пода в см 270 270 270 305 270 270 270

Цена вкл. ДДС 370 330 350 400 375 350 380

Допълнителни размери (с по-дълъг срок на производство и доставка)

Широчина / дължина в см 55 x 111 60 x 111 70 x 140

Височина от пода в см 270 270 270

Цена вкл. ДДС 330 370 400

Цени за ръкохватка 30.00 лв.
Цена за парапет около отвора 88.00 лв.

НОВИ МОДЕЛИ

Многокомпонентна 
пожароустойчива таванска 
стълба LWF

Метална сгъваема 
таванска стълба  тип 
хармоника LST

Таванска стълба с  
плъзгащи се секции 
LDK
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KOMATEK-KMT ООД
ж.к. Овча Купел, ул. Босилек 11
тел./факс: 02/ 955 73 31, 955 73 20, 856 30 40
sofia@komatek-kmt.com
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