Woodytrex De Luxe zoldertrap
✓ Professioneel gebruik
Meest compleet, luxe uitgevoerd
Isolatiewaarde 0,85 (W/m2K)
Eenvoudige montage

Woodytrex De Luxe. De meest complete vlizotrap
De Woodytrex De Luxe is de meest complete en luxe uitgevoerde vlizotrap. Handig, veilig en voorzien van vele extra’s. Achter het zolderluik zit een stevige trap die
je moeiteloos naar beneden trekt. Deze makkelijk te monteren vlizotrap is een uitkomst én aanwinst voor elke zolder of vliering.
We leveren de trap volledig voorgemonteerd aan. Je hoeft hem dus alleen nog te plaatsen. De luxe afgewerkte bak is aan beide kanten afgewerkt met wit
plaatwerk, heeft een kunststof afwerklijst. Bovendien heeft de trap gecoate scharnieren. De treden van deze zoldertrap zijn voorzien van antislip-profiel en met de
standaard meegeleverde veiligheidsleuning sta je altijd veilig. Met de Woodytrex De Luxe haal je de meest complete en luxe uitgevoerde zoldertrap in huis.

Vele extra’s
De Woodytrex De Luxe heeft kunststof voeten en een veiligheidsleuning. Zo sta je altijd stabiel en veilig.

Besparing stookkosten
Tocht is verleden tijd. De Woodytrex De Luxe heeft een tochtstrip en een geïsoleerd luik van 46 mm dik.

Eenvoudige montage
De zoldertrap wordt compleet voorgemonteerd geleverd. Je hoeft hem alleen nog te plaatsen.

Geen hinder van spanningsveren
De spanningsveren tussen de bak en het luik zijn netjes aan de binnenzijde van de bak weggewerkt. Zo heb je hier geen last van als je
de trap oploopt.

Productspecificaties
Art nr

Bakmaat (m)

Prijs excl.

Bakhoogte (cm)

Max. plafond hoogte (m)

Draai cirkel

Luikdikte (cm)

Gewicht (kg)

EAN

Max belasting (kg)

505061

1,10 x 0,70

€ 343,00

17

2,8

155

4,6

30,50

8711563132207

150

505062

1,20 x 0,60

€ 343,00

17

2,8

155

4,6

30,90

8711563132214

150

505063

1,20 x 0,70

€ 343,00

17

2,8

155

4,6

32,40

8711563132221

150

505066

1,40 x 0,70

€ 358,00

17

2,8

155

4,6

38,40

8711563132252

150

