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Velikou výhodou DOLLE výlezu 

na plochou střechu je modulová 

konstrukce , která umožňuje 

složit kompletní schody s po-

mocí lehkých individuálních 

komponentů.

 › Nejprve namontujete samotné 

půdní skládací schody

 › Přidejte potřebný počet schrá-

nek nad instalované půdní scho-

dy (max. 4)

 › Namontujte horní víko- a je 

hotovo !
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CHARAKTERISTIKY
 › Střešní výlez na plochou střechu je vyroben z žárově zinkované  

oceli a z multiplex bílé desky vsazené zespodu

 › Zabezpečení proti sněhu

 › Dvojitý zámek/uzávěr připravený pro instalaci cylindrového zámku

 › 2 plynové pružiny k zajištění pohodlného otevírání poklopu

 › Modulová schránka vyrobená z borovice, nalakovaná na bílo- vyba-

vena  protiskluzovým nášlapem z extrudovaného hliníku

JE KOMPATABILNÍ S PŮDNÍMI 
SCHODY DOLLE CLICKFIX A PROTI-
POŽÁRNÍMI SCHODY REI 45

Výška podlaha-podla-
ha (A)

max do 274 cm jako standard 
max do 318 cm na zakázku (v tomto 
případě musí být délka schránky 140 cm)

Velikost otvoru - 
šířka(L)

110/120/130/140 cm
Rozměry na zakázku: 110-160 cm

Velikost otvoru (B) 60/70 cm
Rozměry na zakázku: 60-80 cm

Celková výška 48,35 – 144,95 cm

Konstrukční výška (D) 28,35 cm – max. 124,95 cm

Přesah schránky (E) Min. 20 cm

ROZMĚRY

NOVINKA
STŘEŠNÍ VÝLEZ 

NA PLOCHOU 
STŘECHU

MODULOVÝ SYSTÉM 
SNADNÁ MONTÁŽ

MONTÁŽ JEDNOU OSOBOU

NÍZKÁ VÁHATESTOVÁNO  

pro zatížení do 150 kg



NEW



Nový DOLLE výlez na plochou střechu poskytuje optimální výstup 

na střechu. Může se kombinovat s půdními skládacími schody 

řady ClickFIX a požárními schody DOLLE REI 45. Vše co nyní 

potřebujete je výlez na plochou střechu a inovativní technologii 

půdních schodů clickFIX 

 › Pohodlný výstup po půdních schodech s navazujícími  

nášlapy v prostoru schránky

 › Vestavěná ventilace zabraňuje tvorbě kondanzátu  

a plísní

 › Dodatečná ochrana proti sněhu nebo nečistotám avšak 

zajišťující správné proudění vzduchu

 › Lehké otevírání a zavírání poklopu s pomocí plynových  

pružin v prostoru víka

 › Nedochází k hromadění vody na poklopu

 › Snadná instalace bez jeřábu!

SNADNÝ PŘÍSTUP 
NA PLOCHOU 
STŘECHU

ZABEZPEČENÍ PROTI SNĚHU V POKLOPU

SKLON POKLOPU 1 CM/METR

NÁŠLAP ZASAZENÝ VE SCHRÁNCE

GUMOVÁ ZARÁŽKA

Nedochází k hromadění vody 

na poklopu, neboť je navržen se 

sklonem. To zajišťuje odtok vody 

za všech okolností z povrchu 

víka

Dodatečný nášlap z extru-

dovaného hliníku v prostoru 

schránky. Nášlap je instalován v 

každém modulu schránky. Jed-

notlivé moduly se pak napojují 

nad sebe k dosažení potřebné 

výšky.

Speciální ochranné těsnění 

zabraňuje pronikání sněhu a 

nečistot z vnějšího prostředí a 

zároveň umožňuje vzdušnou 

cirkulaci ve schránce výlezu na 

plochou střechu

Gumová zarážka a hliníkový 

profil chrání samotný poklop. 

Nepatrná vzdálenost od poklopu 

vytváří spáru pro ventilaci


