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LEX 70/LEX60 SAX

Välisolerad vindstrappa med flexibel stege.
En flexibel vindstrappa med stege i aluminium speciellt anpassad till hemmamiljöer
som kräver det lilla extra. Idealisk för mindre utrymmen och höga takhöjder erbjuder
LEX SAX med sin gedigna konstruktion en både stabil och funktionell upplevelse som
räcker i många år. Stege i längder från under 2500 upp till 3400 mm med möjlighet
att lägga till eller ta bort stegsektioner. Levereras med kraftigt cellplastisolerad lucka i
standardutförande, LEX 70, eller med lucka i brandklass EI30, LEX 60. Båda luckorna
är estetiskt genomtänkta och håller enligt europeisk standard effektivt värmen inne
och draget ute. U-värde från 0,40.

Produkt

Yttermått karm
(mm)

Innermått
Typ av stege
Takhöjd
Isolering
(mm)		(mm)		

U-värde* Brandklass
(W/m2 oC)

LEX 70 SAX

540 x 820
540 x 1130
700 x 1130

492 x 764
492 x 1074
652 x 1074

aluminium
aluminium
aluminium

<2500 –3400
<2500 –3400
<2500 –3400

70 mm cellplast
70 mm cellplast
70 mm cellplast

0,40
0,40
0,40

Nej
Nej
Nej

LEX 60 SAX

540 x 820
540 x 1130
700 x 1130

492 x 764
492 x 1074
652 x 1074

aluminium
aluminium
aluminium

<2500 –3400
<2500 –3400
2500 –3400

60 mm stenull
60 mm stenull
60 mm stenull

1,00
1,00
1,00

EI30
EI30
EI30

Takhöjd anges vid beställning. Vid fel angiven höjd kan längdjustering ske genom att lägga till eller dra bort stegsektioner, dock inte
översta eller nedersta. Vid takhöjder över 3000 mm ingår luckhållare och en extra lång nyckel. Öppningsmått i bjälklag 15-20 mm större
än angivet karmyttermått.
*U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

LEX SAX vindstrappa
Levereras monteringsfärdig med obehandlad karm och
lucka, spanjolettlås, 800 mm nyckel/manöverstång och
symmetrisk fjäderbalansering. Isolering för europeiskt klimat
i 70 mm cellplast eller 60 mm stenull enligt brandklass EI30.
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Tillbehör

C

1. Skyddsräcke D1003.
Max yttermått karm 700x1300 mm.
2. Nyckel/manöverstång 1050 mm.
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