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Maximale belasting 150 kg 
Breedte zoldertrap  38 cm
Breedte tredevlak 7 cm
Lengte tredevlak 34 cm
Afstand tussen treden  25 cm
Dikte luik 2,6 cm
Hoogte kast 14 cm
Warmtedoorgangscoëfficiënt* U=1,54 W/m²K

*interne berekeningen van de fabrikant

OLS 
 

Luik
–  tweezijdig beige geïsoleerd luik; 2,6 cm dik.
Kast
– massief grenenhout;
–  stevige hoeken dankzij tand-verbinding;
–  dichtingsband rondom.
Ladder
– massief grenenhout;
– 3-delig.
Treden
–  treden ingewerkt in de trapbomen d.m.v. een 

zwaluwstaart- verbinding (voor een duurzame stabiliteit);
–  slipvaste treden.
Beschikbare afmetingen
 60x111
 70x111
 60x120
 70x120
 60x130
 70x130
 70x140

Energie-efficiëntie
Tweezijdig beige geïsoleerd 
luik (2,6 cm dik) dat 
warmteverlies vermindert.

Goede luchtdichtheid
De kast is voorzien van een speciale 
dichtingsband die een hoge klasse 
van luchtdichtheid garandeert.

Veilig in gebruik
De slipvaste treden zorgen 
voor een veilig gebruik van 
de zoldertrap.
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Luik
–  tweezijdig geïsoleerd luik; 2,6 cm dik.
Kast
– massief grenenhout;
–  stevige hoeken dankzij tand-verbinding;
–  dichtingsband rondom.
Ladder
– massief grenenhout;
– 3-delig.
Treden
–  treden ingewerkt in de trapbomen d.m.v. een 

zwaluwstaart- verbinding (voor een duurzame stabiliteit);
–  slipvaste treden.
Beschikbare afmetingen
 60x111
 70x111
 60x120
 70x120
 60x130
 70x130
 70x140
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Energie-efficiëntie
Tweezijdig wit geïsoleerd 
luik (2,6 cm dik) dat 
warmteverlies vermindert.

Goede luchtdichtheid
De kast is voorzien van een speciale 
dichtingsband die een hoge klasse 
van luchtdichtheid garandeert.

Veilig in gebruik
De slipvaste treden zorgen 
voor een veilig gebruik van 
de zoldertrap.

Comfortabel gebruik
De metalen handgreep garandeert 
een comfortabel gebruik.Maximale belasting 150 kg 

Breedte zoldertrap  38 cm
Breedte tredevlak 7 cm
Lengte tredevlak 34 cm
Afstand tussen treden  25 cm
Dikte luik 2,6 cm
Hoogte kast 14 cm
Warmtedoorgangscoëfficiënt* U=1,54 W/m²K

*interne berekeningen van de fabrikant

OLK
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Model
Afmetingen 

plafondopening * Plafondhoogte A - Benodigde 
ruimte bij uitplooien 

B - Benodigde 
ruimte na uitplooien 

D - Hoogte 
opgeplooide trap E  

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

OLS/OLK

60x111
70x111
60x120
70x120
60x130
70x130

280 156 120 39 2,6

*de buitenafmetingen van de kast zijn telkens 2 cm minder lang en breed dan de plafondopening.

Model OLS OLK
Type met afneembaar luik waardoor montage door slechts 1 persoon mogelijk is
Kast in massief grenenhout, hoogte van 14 cm

Dichting ja

Luik
beige, tweezijdig geïsoleerde kast met een dikte van 2,6 cm wit, tweezijdig geïsoleerde kast met een dikte van 2,6 cm
kunststof greep verwerkt in het luik dient voor de opening 

van de zoldertrap, dmv meegeleverde bedieningsstok
kunststof greep verwerkt in het luik dient voor de opening 

van de zoldertrap, dmv meegeleverde bedieningsstok
Ladder 3-delig, massief grenenhout
Treden geprofileerd massief grenenhout

Handgreep nee ja
Snelle montage ja

Warmtedoorgangs 
coëfficiënt 1,54 W/m2K*

Maximale belasting 150 kg

* interne berekeningen van de fabrikant
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