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ESCADA DE MADEIRA COM SEGMENTOS

U=1,1
W/m²K

U=1,1
W/m²K

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

A escada LWS Plus é uma da escada desmon-
tável, com 3 ou 4 – segmentos de madeira e 
uma tampa termo-isolante em cor bege, que 
pode com facilidade combinar com as carac-
terísticas no interior através da pintura.

A escada LWK Plus possui a mesma constru-
ção da escada LWS Plus, só que está equipada 
com acessórios que permitem o uso confortá-
vel das escadas.

A escada de sotão LWZ é uma escada 
desmontável com 3-segmentos de madeira 
e tampa isolante. É equipada com o caixilho 
de madeira integrado à um quadro de aço, 
molduras de metal para o acabamento e, 
esquadros para uma rápida instalação, simplifi-
cando a instalação e reduzindo o tempo para 
colocar a escada na laje.

Entregue completamente  
montada, pronta para uma 
instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia

tampa branca

pés de borracha 

corrimão

degraus anti-derrapantes- ultrapassam 
a lateral

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

vedação perimetral

sistema de instalação rápida no teto

molduras de acabamento

160
kg

max

160
kg

max

160
kg

max

NOVO NOVO

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais

tampa bege 

vedação perimetral

degraus anti-derrapantes igualados 
às laterais

degraus anti-derrapantes igualados 
às laterais

instalação simples

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais

pés de borracha (somente em três 
segmentos LWK Plus)

tampa branca

vedação perimetral

corrimão 

instalação simples

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

LWS Plus LWK Plus

U=1,1
W/m²K

LWZ
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U=1,1
W/m²K

U=0,76
W/m²K

A escada de sótão LWL Lux é uma escada 
de segmento desdobrável e, para aumentar 
a segurança e conforto de utilização vêm com 
dois corrimãos e também um mecanismo 
especial, ajudando no desdobramento e 
dobramento da escada. 

A escada LTK Thermo é uma escada que 
possui propriedades de isolamento especial 
(U= 0,76W/m²K), é destinada para locais 
onde existe uma grande diferença de tem-
peratura entre o sótão e a habitação. Possui à 
4- quarta classe de mais alta vedação.

A escada de sótão LWT é uma escada que 
possui propriedades de isolamento especial 
(U =0,51 W/m²K), são recomendada para 
construções onde a grande ênfase é minimi-
zar a perda de calor. Possui a 4- quarta classe 
de mais alta vedação.

mecanismo de abertura da tampa

tampa branca

pés de borracha 

corrimão

degraus anti-derrapantes- ultrapassam 
a lateral

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

vedação perimetral

tampa branca

pés de borracha 

corrimão

degraus anti-derrapantes- ultrapassam 
a lateral

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

vedação perimetral

160
kg

max

160
kg

max

160
kg

max

NOVO

degraus anti-derrapantes igualados 
às laterais

tampa branca

pés de borracha 

corrimão

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

três vedações perimetrais 
x3

instalação simples

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

LTK Thermo LWTLWL Lux

U=0,51
W/m²K

Entregue completamente  
montada, pronta para uma 
instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia
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ESCADA DE SEGMENTO  
DESLIZANTE

A escada LMS é uma escada desdobrável
com 3-segmentos, no qual a tampa é isolante 
o caixilho é fabricado de madeira de pinho, e 
a escada é de metal.

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

pés de borracha

vedação perimetral

degraus anti-derrapantes 

tampa bege 

200
kg

max

LWF

As escadas de sótão LWF graças a sua 
alta propriedade de resistência ao fogo 
EI2=30 min (classificação de acordo com 
EN 13501-2), são ideais para instalação com 
áreas onde a lei exige esse tipo de escada. 

A escada LDK é uma escada com dois 
segmentos, o segmento inferior é deslizante. 
Graças a isso é possível eliminar a distância de 
manobra necessária para desdobrá-la.

tampa branca

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

degraus anti-derrapantes- ultrapassam 
a lateral

corrimão

vedação perimetral

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

degraus anti-derrapantes- ultrapassam 
a lateral

corrimão

pés de borracha 

vedação perimetral

tampa resistente ao fogo em cor 
vermelho-cereja

EI 302

160
kg

max

160
kg

max

LDK LMS Plus
Cumprem os requisitos da norma 

EN 14975
Cumprem os requisitos da norma 

EN 14975
Cumprem os requisitos da norma 

EN 14975

U=0,9
W/m²K

U=1,1
W/m²K

U=1,1
W/m²K

Entregue completamente  
montada, pronta para uma 
instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia
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ESCADAS METÁLICAS COM SEGMENTOS

EI 1202

A escada LMK diferencia-se da escada LMS 
pois, possui uma tampa branca e um corrimão 
o que facilita a movimentação na escada.

A escadas de segmento LML é uma esca-
da de metal para sótão e, foi projetada 
para garantir o conforto máximo de uso e 
manutenção e ao mesmo tempo para simpli-
ficar o processo de montagem e ajustamento 
do comprimento da escada no alojamento.

Solução com o lançamento das escadas de 
sótão LMF permitem conciliar as exigências rigo-
rosas das normas de segurança contra incêndio 
e conforto no acesso ao sótão. As escadas LMF 
durante 120 min (EI2 = 120 min classificação 
de acordo com a norma 13501-2) protegem 
contra a entrada de fogo e tanto no sótão e no 
alojamento onde foi montada.

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

pés de borracha

corrimão 

vedação perimetral

degraus anti-derrapantes 

tampa branca

pés retrateis

tampa branca

molduras de acabamento

vedação perimetral

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

sistema de instalação rápida no teto

degraus anti-derrapantes 

200
kg

max

200
kg

max

200
kg

max

LML Lux LMFLMK Plus 

pés retrateis

molduras de acabamento

degraus anti-derrapantes 

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

sistema de instalação rápida no teto

vedação perimetral 
x2

tampa resistente ao fogo

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

U=1,1
W/m²K

U=1,1
W/m²K

U=0,79
W/m²K*

mecanismo de descarregamento da 
escada no corrimão

mecanismo de descarregamento da 
escada no corrimão

* Os cálculos internos do fabricante
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LST LSFLSZ

ESCADAS DE TESOURA

A escada de sótão LST é uma escada de te-
soura com tampa branca isolante, caixilho de 
madeiramolduras se acabamento em metal 
e esquadros para uma rápida montagem. 
A construção da escada de tesoura permite 
colocá-la em um tamanho pequeno, dando 
assim a possibilidade de instalar a escada em 
vãos não tão grandes (a menor medida da 
escada é 51x80 cm).

A escada à prova de fogo LSF resulta em uma 
eficaz barreira em frente à propagação ao fogo 
durante o incêndio no interior da habitação, 
protege contra a penetração de fogo e fumaça 
no andar onde não há incêndio. Sua resistência 
ao fogo é de : El2 =60 minutos (classificação 
de acordo com a norma 13501-2)

A única diferença entre a escada LSZ e 
a escada LST é que possui um quadro de 
aço integrado com o caixilho de madeira, mol-
duras de acabamento em metal e esquadros 
para uma rápida montagem, o que permite 
guardar a escada no sótão com mais rapidez.

tampa branca

molduras de acabamento

vedação perimetral

degraus anti-derrapantes 

possibilidade de adicionar ou remover 
os degraus

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais

sistema de instalação rápida no teto

sistema de combinação do comprimen-
to da escada com a altura da habitação

200
kg

max

EI 602

200
kg

max

200
kg

max

tampa branca

sistema de instalação rápida no teto

sistema de combinação do comprimen-
to da escada com a altura da habitação

molduras de acabamento

vedação perimetral

degraus anti-derrapantes 

possibilidade de adicionar ou remover 
os degraus

possibilidade de instalar acessórios 
adicionais 

sistema de instalação rápida no teto

sistema de combinação do comprimen-
to da escada com a altura da habitação

molduras de acabamento

degraus anti-derrapantes 

possibilidade de adicionar ou remover 
os degraus

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

Cumprem os requisitos da norma 
EN 14975

U=1,1
W/m²K

U=1,1
W/m²K

tampa resistente ao fogo

Entregue completamente  
montada, pronta para uma 
instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia
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MEDIDAS NÃO PADRÕES DAS ESCADAS LWS E LWK

Ao encomendar a escada LWS e LWK em tamanhos não padrões, deve-se especificar o tamanho real do vão no teto. 
(„A” e „B”) e a altura da habitação „H”. O tamanho real da escada („A” e „B”) será reduzido pela folga de montagem, le-
vando 2 cm de largura e 1,6 cm no comprimento ex. para o vão com dimensões de 52x94cm a escada fornecida terá 
a dimensão de 50x92,4 cm. Ao encomendar a escada devemos levar também em conta o espaço ocupado pela escada 
ao desdobrá-la (distância da abertura „R”) e após dobramento (distância „C”).

A altura do caixilho é 14 cm, caso a laje seja mais espessa e, precisamos fazer um acabamento estético no vão, existe a po-
ssibilidade de pedir a caixa de extensão LXN (veja. Acessórios para as escadas de sótão).

C
F R

A B

H

Largura do vão na laje
[cm]

Comprimento do vão 
na laje
[cm]

Altura até o piso
[cm]

Distância de manobra
[cm]

Distância da escada após 
o desdobramento

[cm]

Número de segmentos Largura do segmento 
da escada

[cm]

A B H R C F

52 – 82

94 – 140 254 – 280 139 109 – 119 4

34- para as escadas com 
abertura do vão de  

 < 57cm

38- para as escadas com 
abertura do vão de  

≥ 57cm

113 – 140 232 – 280 164 104 – 122 3

115 – 140 209 – 248 150 97 – 111 3

112 – 140 272 – 303 150 118 – 128 4

120 – 140 290 – 330 162 126 – 139 4

130 – 140 243 – 305 180 109 – 132 3
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ESCADA LWS Plus/ LWK Plus
Tamanho da abertura na laje [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130 60x140 70x130 70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 53x109,4 58x92,4 58x98,4 58x109,4 58x118,4 58x128,4 68x92,4 68x98,4 68x109,4 68x118,4 68x128 68x138,4 58x128,4 58x138,4 68x128,4 68x138,4

Altura até o piso „H” [cm] 280 305

Número de segmentos [quant.] 3 4 3 4 3

Distância de manobra „R” [cm] 153 128 153 156 128 153 156 175

Distância da esc. após o desdobramento 113 114 113 120 114 113 120 135

Altura da escada dobrada „K” [cm] 27 35 27 35 27

Retirada da placa após a abertura „P” [cm] 3,5

ESCADA LWT
Tamanho da abertura na laje [cm]  60x120  70x120  70x130  70x140  60x130  70x130  70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x138,4 68x128,4 68x138,4

Altura até o piso ,,H” [cm] 280 305

Distância de manobra ,,R” [cm] 160 175

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 127 135

Altura da escada dobrada ,,K” [cm] 33

Retirada da placa após a abertura „P” [cm] 6,1

As escadas LWS Plus/LWK Plus e LWT estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas.

R
C

K

H

P

Especificações técnicas LWS Plus / LWK Plus LWT

Carga máxima [kg] 160 160

Coeficientes de transmissão térmica U [W/m²K] 1,1 0,51

Classe de estanqueidade de acordo com a norma EN12207 - 4

Espessura do isolamento térmico [cm] 3 7,4

Espessura da tampa [cm] 3,6 8

Altura do caixilho [cm] 14 22

Largura do degrau [cm] 8 8

Comprimento do degrau [cm] 30/34* 34

Máxima altura até o piso [cm] 280/305 280/305

* Para as escadas com largura de 55 cm o comprimento  do degrau é de 30 cm

DESENHO DA ESCADA DESMONTÁVEL DE MADEIRA 

– LWS Plus / LWK Plus, LWT
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R

C

K

H

ESCADA DE SEGMENTO DESLIZANTE 

– LWZ, LWL, LTK, LWF 

Especificações técnicas LWZ/LWL LTK LWF

Carga máxima [kg] 160

Coeficientes de transmissão térmica U [W/m²K] 1,1 0,76 0,9

Classe de estanqueidade de acordo com a norma EN12207 - 4 -

Resistência ao fogo EI2 [min] - - 30

Espessura do isolamento térmico [cm] 3 6 3

Espessura da tampa [cm] 3,6 6,6 4,2

Altura do caixilho [cm] 14 22 14

Largura do degrau [cm] 8

Comprimento do degrau [cm] 34

Máxima altura até o piso [cm] 280/305 280 280/305

ESCADA LWL
Tamanho da abertura na laje [cm]  60x120  70x120  70x130  70x140  60x130  70x130  70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 58x118 68x118 68x128 68x138 58x128 68x128 68x138

Altura até o piso „H” [cm] 280 305

Distância de manobra „R” [cm] 164 179

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 122 130

Altura da escada dobrada „K” [cm] 34

ESCADA LTK
Tamanho da abertura na laje [cm]  60x120 70x120  70x130 70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4

Altura até o piso „H” [cm] 280

Distância de manobra „R” [cm] 167

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 121

Altura da escada dobrada „K” [cm] 37

ESCADA LWZ
Tamanho da abertura na laje [cm]  60x120  70x120  70x130  70x140  60x130  70x130  70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 58,8x118,8 68,8x118,8 68,8x128,8 68,8x138,8 58,8x128,8 68,8x128,8 68,8x138,8

Altura até o piso „H” [cm] 280 305

Distância de manobra „R” [cm] 162 179

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 121 130

Altura da escada dobrada „K” [cm] 34

ESCADA LWF
Tamanho da abertura na laje [cm]  60x120  70x120 70x130 70x140  86x130 70x130 70x140  86x130

Dimensão exterior do caixilho [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4

Altura até o piso „H” [cm] 280 305

Distância de manobra „R” [cm] 172 177 194

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 140 152 163

Altura da escada dobrada „K” [cm] 35

As escadas LTK, LWZ, LWF e LWL estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas.
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C

H
H

2

D

m
ak

s.
 3

1,
5

ESCADA LDK*
Tamanho da abertura na laje [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4

Altura até o piso „H” [cm] 280 300 335

Segmento deslizante LDS LDS – 9 LDS – 10 LDS – 11

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 130 140 150

Max. altura no sótão ao deslizar a escada 130 155 184

Max.comprimento no sótão depois de fechar a tampa „D” [cm] 129 155 185

Max. espessura da laje [cm] 31,5

 *  A escada completa LDK compőe-se: a parte superior LDK (caixilho) e a parte inferior LDS (escada), embalados separadamente. 
 A escada LDK está disponível somente nas medidas acima indicadas. 

ESCADA DE SEGMENTO DESLIZANTE  

– LDK

Especificações técnicas LDK

Carga máxima [kg] 160

Coeficientes de transmissão térmica U [W/m²K] 1,1

Espessura do isolamento térmico [cm] 3

Espessura da tampa [cm] 3,6

Altura do caixilho [cm] 14

Largura do degrau [cm] 8

Comprimento do degrau [cm] 34

Máxima altura até o piso [cm] 280/300/335
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H

R

C

K

ESCADA LML
Tamanho da abertura na laje [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 59,6x118,6 68,6x118,6 68,6x128,6 68,6x138,6 59,6x128,6 68,6x128,6 68,6x138,6

Altura até o piso „H” [cm] 280 305

Distância de manobra „R” [cm] 165 176

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 120 130

Altura da escada dobrada „K” [cm] 31

ESCADA LMF
Tamanho da abertura na laje [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140  86x130 70x130 70x140 86x130

Dimensão exterior do caixilho [cm] 59x118 68x118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138 84x128

Altura até o piso „H” [cm] 280 305

Distância de manobra „R” [cm] 165 176

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 120 130

Altura da escada dobrada „K” [cm] 34

ESCADA LMS/LMK 
Tamanho da abertura na laje [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Dimensão exterior do caixilho [cm] 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x 128,4 68x128,4 68x138,4

Altura até o piso „H” [cm] 280 305

Distância de manobra „R” [cm] 157 175 

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 118,5 127 

Altura da escada dobrada „K” [cm] 25,5

As escadas LMS/LMK, LML e LMF estăo disponíveis somente nas medidas acima indicadas.

ESCADAS METÁLICAS COM SEGMENTOS  

– LMS/LMK, LML, LMF

Especificações técnicas LMS/LMK LML LMF

Carga máxima [kg] 200

Coeficientes de transmissão térmica U [W/m²K] 1,1 0,79*

Resistência ao fogo EI2 [min] - - 120

Espessura do isolamento térmico [cm] 3 8

Espessura da tampa [cm] 3,6 8,2

Altura do caixilho [cm] 14 31 16

Largura do degrau [cm] 8 13

Comprimento do degrau [cm] 34 35

Máxima altura até o piso [cm] 280/305

* Os cálculos internos do fabricante
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ESCADA LST/LSZ LST / LSZ LST LST LST / LSZ LST / LSZ

Tamanho da abertura na laje [cm]  52x80 60x90 60x120 70x80 70x120

Dimensão exterior do caixilho [cm] 51x79,4 59x89,4 59x119,4 69x79,4 69x119,4

Altura até o piso „H” dla standardowej długości drabinki [cm] 250-280

para o comprimento padrăo da escada „R” [cm] 150 

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 146-134

Altura da escada dobrada „K” [cm] 38,2

Escada com 1 degrau 
a menos do que a 
medida standard

Escada com 1 degrau 
adicional* Escada com 2 degraus adicionais*

230 240 290 300 310 320 330

140 160 170

135-131 150-145 160 156 150

38,2

ESCADA LSF
Tamanho da abertura na laje [cm] 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120

Dimensão exterior do caixilho [cm] 49x68,5 59x88,5 59x118,5 69x78,5 69x88,5 69x108,5 69x118,5

Altura até o piso „H” dla standardowej długości drabinki [cm] 280-300

para o comprimento padrăo da escada „R” [cm] 175-185

Distância da esc. após o desdobramento „C” [cm] 145-120

Altura da escada dobrada „K” [cm] 46

Escada com 2 degraus a 
menos do que a medida 

standard

Escada com 1 degrau a 
menos do que a medida 

standard 

Escada com  
1 degrau adicional

240-250 260-270 310-320
165-160 165-170 200-210
100-135 140-165 130-140

46

* Ao fazer o pedido do degrau LSS deverá ser informado a medida e o tipo da escada. 
 As escadas LST, LSZ e LSF estăo disponíveis somente nas medidas acima indicadas.
 

ESCADAS DE TESOURA

– LST, LSZ, LSF

Especificações técnicas LST LSZ LSF

Carga máxima [kg] 200

Coeficientes de transmissão térmica U [W/m²K] 1,1 -

Resistência ao fogo EI2 [min] - 60

Espessura do isolamento térmico [cm] 3 3

Espessura da tampa [cm] 3,6 5,4

Altura do caixilho [cm] 18 14

Largura do degrau [cm] 8

Comprimento do degrau [cm]
26 cm para a escada de largura 51 cm
30 cm para a escada de largura 60 cm
38 cm para a escada de largura 70 cm

30 cm para a escada de largura 50 cm
32 cm para a escada de largura 60 cm
40 cm para a escada de largura 70 cm

Máxima atura até o piso [cm] ao adicionar 
1  degrau / 2 degraus [cm] 300/330 320

Degrau LSS-26 LSS-31 LSS-38

Largura da escada LST/LSZ [cm] 51 60 70

Degrau LSS-30 LSS-32 LSS-40

Largura da escada LSF [cm] 50 60 70

C

R

H

K
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ACESSÓRIOS PARA AS ESCADAS DESMONTÁVEIS

Pés de borracha LXS

Atenção: disponível para as escadas LWS Plus, LWK Plus, LWZ, LWL, LWF, LTK e LWT.

Protege o chão da habitação de possíveis danos e, graças à sua forma, reforça a estabilidade da 
escada.

Corrimão LXH
O corrimão de metal facilita o acesso e a descida pela escada, dando segurança e aumentando 
o conforto. É instalado na parte superior da escada.

Modelo da escada LWS Plus, LWK Plus, LWT, LMS, LMK LWZ, LTK, LWF LDK

Corrimão LXH 50/13 lub LXH 75/13* LXH 75/17 LXH 75/16

* o corrimao LXH 50/13 é instalado nas escadas com o comprimento do caixilho até 100 cm, e com o caixilho maior 
que 100 cm é instalado o corrimão LXH 75/13.

As molduras são utilizadas para cobrir as ranhuras ao redor do vão, onde foram 
instaladas as escadas. São fabricadas em madeira de pinho (molduras LXL) ou 
PVC (molduras LXL-PVC). A largura das molduras são de 3,5 cm.
As molduras LXL para a medida da escada 70x140 e das molduras LXL-PVC para 
a medida das escadas 60/70x120 e 86x140. Para as medidas menores deverão 
ser cortadas as molduras.

Molduras de acabamento LXL-P/-W, LXL-PVC

LXL-P/-W LXL-PVC

Tamanho [cm] 70x140* 60/70x120 e 86x140*

Espessura da moldura após instalada no caixilho [cm] 1 1

Largura da moldura [cm] 3,5 3,3

* Para as medidas menores das escadas devem ser cortadas o tamanho padrão das molduras

** A cor da moldura pode diferir-se da cor dos cantos e da tampa.

Parapeito LXB-U

Atenção: disponível para as escadas 
LWS Plus, LWK Plus, LWL, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK, LST.

O parapeito no espaço acima da laje (sótão) protege o vão da escada e facilita a descida da 
escada. Para as medidas mais pequenas da escada necessita de corte nos elementos horizonta-
is da escada. Está fabricada em madeira de pinho. Fixa-se no caixilho da escada e reforça-se na 
parte da entrada com barras metálicas planas.

Tamanho [cm] 86 x 140

Altura do parapeito [cm] 110

Para as medidas do caixilho da escada < que 70x130 cm devem ser cortados os elementos horizontais 
da medida padrão do parapeito. Para as medidas do caixilho da escada > que 70x130 cm deverá ser 

pedido um parapeito com medida não-padrão, fornecendo o tamanho detalhado do caixilho da escada.

Atenção: LXL-P/W disponível em cor natural (-P) ou branca (W) para as escadas 
LWS Plus, LWK Plus, LWL, LTK, LWT, LWF, LDK, LMS, LMK.

Atenção: LXL-PVC disponível em cor branca para as escadas LWS Plus, LWK Plus, LWL, 
LTK, LWT, LDK, LMS e LMK.
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Esquadro de montagem LXK

Atenção: disponível para as escadas LWS Plus, LWK Plus, LWL, LTK, LWT, LWF, LDK, LMS, LMK.

Os esquadros de fixação facilitam a instalação da escada no teto. A instalação no teto com 
espessura máxima de 43 cm (para as escadas LTK e LWT) ou com espessura de 35 cm para 
para os restantes das escadas. 

Tamanho 51 x 80 55 x 111 60 x 90 60 x 94 60 x 100 60 x 111 60 x 120 60 x 130 60 x 140 70 x 80 70 x 94 70 x 100 70 x 111 70 x 120 70 x 130 70 x 140 86x130

Atençăo: disponível para as escadas LWS Plus, LWK Plus, LWZ, LWL, LTK, LWT, LWF, LDK, LMS, LMK, LML, LMF, LST, LSZ.

Caixa de extensão LXN
A caixa de extensão é fabricada em madeira de pinho e, encaixa-se perfeitamente com o 
caixilho instalado nas escadas de sotão. Ao mesmo tempo permite fazer o acabamento 
estético na abertura no teto. A altura standard da caixa de extensão é de 10 cm e a altura 
máxima não standard é 20 centímetros ou 16 centímetros para a escada LDK.

Ao encomendar a caixa de extensăo é necessário informar o modelo e a medida da escada a ser instalada.

Tamanho 51 x 80 55 x 111 60 x 90 60 x 94 60 x 100 60 x 111 60 x 120 60 x 130 60 x 140 70 x 80 70 x 94 70 x 100 70 x 111 70 x 120 70 x 130 70 x 140 86x130

Atenção: disponível para as escadas: LWS Plus, LWK Plus, LWZ, LTK, LWF, LMS, LMK, LML, LMF, LST, LSZ. 
Para a escada LWS/LWK de 4 segmentos e as escadas LST/LSZ antes da instalação da LXW deverá ser instalado a caixa de extensão LXN.

Ao encomendar a escotilha superior com tamanhos fora do comum é necessário informar o modelo e a medida da escada a ser instalada.

Escotilha superior LXW
A escotilha superior evita a ventilação e acumulação da poeira na tampa e escada quando 
estão fechadas. Ajustam-se aos parâmetros de isolamento e estancamento à altura da es-
cotilha superior LXW é de 20  cm.

Maçaneta LXZ 
A maçaneta LXZ permite o fechamento da escotilha do lado do sótão ex: no momento de 
realizar trabalhos de conservação no sótão ou no telhado.

Degrau adicional LXT
O degrau adicional ajuda a descer do sótăo, aumentando assim o conforto e segurança. O de-
grau LXT padrăo está instalado entre o último degrau da escada e o chăo do sótăo. Recomen-
dado especialmente em situaçőes, que tenham escotilha superior instalada na escada ou laje 
com grande espessura. O comprimento padrăo do degrau LXT é de 30 cm.

Atenção: disponível para as escadas LWZ, LWL, LWF, LMS, LMK.
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Atenção: disponivel para as escadas LWZ, LTK, LWF (somente para as escadas de 3-segmentos com o 
comp.do caixilho no min. 120 cm.

Mecanismo de descarregamento LXM
O Mecanismo de descarregamento da tampa, facilita a abertura e o fecho da escada, aumentan-
do o conforto de uso da escada de 3 segmentos com uma altura de 260.

Tamanho LXD [cm] 60x120 70x120 86x140

Atençăo: O kit LXD está disponível para as escadas LWS Plus, LWK Plus, LWL, LTK, LWT, LDK, LMS, LMK.

Kit de isolamento LXD
O kit de isolamento é ultilizado para fazer o isolamento rápido e vedar o caixilho instalado no vão do 
sótão, permite obter „uma instalação aquecida” indispensável nas construções com poupança de 
energia. O kit inclui: o rufo com barreira ao vapor, material isolante (bloco de lã de ovelha) e o rufo 
permeável. 
 

para as medidas da escada < 86 x 140 cm devem ser ajustados com a medida padrão do kit.

A escada modelar MSU Universal é fabricada em madeira de abeto. A altura máxima em standard 
é 290 cm, e a largura no exterior da escada é 65 cm. O modelo padrão não incorpora o corrimão 
MXH, está disponível sob o pedido do cliente e pode ser instalado na direita ou à esquerda.

ESCADA MODULAR MSU

Tamanho [cm] 55 x 80 60 x 80 60 x 100 60 x 110 70 x 90 70 x 100 70x 110

A porta L-shaped ŕ prova de fogo DWF permite o acesso nos espaços năo ultilizados atrás da parede 
vertical, ao mesmo tempo proporciona um elevado nível de proteçăo contra incęndios de ambos os 
lados (EI

1
45 - classificaçăo de incęndio de acordo com a norma EN13501-2). A folha móvel da porta é 

branca com espessura de 6,6 centímetros, é uma excelente barreira para reduzir as perdas de calor 
(U = 0,64 W/m2K)*. A porta pode ser aberta tanto pelo lado direito ou esquerdo. Possuem molduras 
de acabamento em madeira na cor natural.

PORTA L-SHAPED Ŕ PROVA DE FOGO DW

U =0,64 
W/m²K*

EI  451 * Los cálculos internos do fabricante

A porta DWK foi projetada para à instalação na parede vertical. Possui ótimos parâmetros de iso-
lamento (U=1,1 W/m²K)* e com excelente vedação, reduzindo as perdas de calor.
Disponível em duas versões: abertura pela direita ou esquerda. No modelo standard estão equi-
padas com molduras de 3,5 cm de largura em cor natural.

PORTA L-SHAPED DWK

Tamanho [cm] 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

* Los cálculos internos do fabricante.

NOVO

U =1,1 
W/m²K*
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FAKRO Sp.z o.o reserva -se o direito de fazer alterações sem aviso prévio dos parâmetros técnicos
e específicos dos produtos oferecidos durante a vigência deste catálogo.


