
HemsestigerLofttrapper

Lofttrappe med 3 delt stige Kan også laves på specialmål!

Kan også laves på specialmål!

Kan også laves på specialmål!

Lofttrappe med 4 delt stige

BD-30 Lofttrappe med 3 & 4 delt stige

Lofttrappe med træfiberlåge med 46 mm. isolering, & 3 delt folde stige til lofthøjde 240-260 cm. Til 
større lofthøjder kan der købes et forlængerled. Kan også leveres med 95 mm. isolering! Lagerførte 
størrelser: 70x90 – 70x110 – 70x120 cm. Testet til Tæthedsklasse 4 med 600 PA.

Lofttrappe med træfiberlåge med 46 mm. isolering, & 4 delt folde stige til max lofthøjde 250 cm.
Kan også leveres med 95 mm. isolering! Lagerførte størrelser: 70x85 cm. 
Testet til Tæthedsklasse 4 med 600 PA. (billede: med hvidmalet låge)

BD-30 Lofttrappe, låge med 50 mm. isolering, & 3 delt folde stige til lofthøjde 240-260 cm.
Til større lofthøjder kan der købes et forlængerled. Kan også leveres med 95 mm. isolering!
Lagerførte størrelser: 70x110 – 70x120 cm. + 70x87 cm. med 4 delt stige til max lofthøjde 250 cm.
Testet til Tæthedsklasse 4 med 600 PA. (billede: med pålimet hvid laminat)

Alle vores lofttrapper er testet
ved  Teknologisk Institut

Skunklemme

Skunklem
Skunklem med ubehandlet træfiberlåge med 46 mm. 
isolering, monteret med tungelås og betjenes med 
paskvilgreb. Lågen er vendbar for højre og venstre. 
Karmen er af 168 mm. ovntørret limtræ. (kan også 
leveres med Ruko 565 låsekasse). Testet på 
Teknologisk Institut til Tæthedsklasse 4 med 600 PA. 
& U-værdien er målt i hotbox til 0,924 Wm2. Lagerføres 
i str. B 60 x H 60 cm. & B 60 x H 80 cm. med ubehandlet 
låge, eller låge med hvidmalet forside incl. synlig kant. 
NB. Kan også laves på specialmål!

BD-30 Skunklem
BD-30 Skunklem med 50 mm. isolering i lågen, mon-
teret med tungelås og betjenes med paskvilgreb. Lågen 
er vendbar for højre og venstre. karmen er af 168 mm. 
ovntørret limtræ. Testet på Teknologisk Institut til 
Tæthedsklasse 4 med 600 PA. & U-værdien er målt i 
hotbox til 0,754 Wm2. Lagerføres i str. B 60 x H 60 cm. 
& B 60 x H 80 cm. med ubehandlet låge, eller med hvid 
laminat på lågens forsiden.
NB. Kan også laves på specialmål!
(max. B 70 x H 120 cm.)

Hemsestige nr. 10

Hemsestige af knastren 
fyr-limtræ. Vanger: 25x115mm. 
Trin: 22x95mm. 
Leveres ubehandlet & færdig samlet 
incl. udtræksbeslag. 

Lager føres i følgende str.:

Trin 9 10 11 12 13

220,0 241,5 263,0 284,5 306,0Længde

Lux Hemsestige nr. 10

Hemsestige med hvide vanger 
25x115mm. Hårdttræstrin af eg 
& bøg med mere: 22x95mm. 
Leveres ubehandlet & færdig samlet 
incl. udtræksbeslag.
 
Lager føres i følgende str.:

Trin 9 10 11 12 13

220,0 241,5 263,0 284,5 306,0Længde

EW Rib

Hemsestige til lodret montering 
på væggen. I knastren fyr-limtræ. 
Vange: 25x115mm. incl. montageliste.
Trin: 43 mm. fyrtræs rundstokke.

Laves i følgende str.:

Trin 10 11 12 13

235,0 258,0 281,0 304,0Længde

Hemsestige nr. 11

Hemsestige af knastren fyrtræ.
Vanger i fyrtræ: 22x68mm.
Trin i fyrtræ: 22x68mm. (udklinket) 
Leveres ubehandlet & færdig samlet 
incl. udtræksbeslag. 

Lagerføres i 2 længder:   

Trin 9 10

267,0 297,0Længde

Isoleringskasse til EW-Loftlem

Isoleringskasse til loftlem lavet i ovntørret limtræ som karmen på loftlemmen.
Isoleringskassen laves standard i en højde på 44,6 cm + karmen på loftlemmen, så 
er den totale karmhøjde = 61,4 cm. Isoleringskassen laves 10 cm. længere end 
loftlemmen, så den danner et trin på 11,2 cm. så du nemmere kan komme på loftet. 
Til isoleringskassen kan der også leveres to forskellige lågetyper. Det giver en 
super tæt loftlem og ligeledes en god U-værdi fra 0,256 wm2. 1/ sidehængt top-låge 
med 46 mm. isolering, betjenes med paskvilgreb. 2/ løs isotop låge med 50 mm. pir 
skum, ligger løs oven på isoleringskassen.

44,6 cm. høj isoleringskasse Isoleringskasse med toplåge Trin i isoleringskasse



Loftlem med alu-teleskopstige

Det sikre valg når du ønsker et dansk 
fremstillet produkt, hvor pris og kvalitiet 

hænger sammen

Produceret af håndværkere 
til håndværkere i over 40 år

Loftlem med alu-teleskopstige: 

Kan laves på det mål du ønsker, eller et af vores 
standardmål. Loftlemmen kan både laves som 
standard med træfiberlåge med 46 eller 95mm. 
isolering, eller en godkendt BD-30 loftlem.

Alu-teleskopstige fåes i 2 størrelser:
Lille model til lofthøjde 235-245 cm.
Mindste karmmål: 56 x 67 cm.
Stor model til lofthøjde 252-300 cm. 
Mindste karmmål: 56 x 97,5-115,5 cm.

Billede viser den lille model, hvor man 
kan se der skal være 15 cm. plads ud 
over bagkarmen, når stigen er foldet 
sammen på loftet. Den store model 
ligger inden for karmen, når den er 
lukket.

EW LOFTTRAPPER

Tarp Byvej 145 • 6715 Esbjerg N, Danmark
Tlf.: 75 16 00 99 • www.ewlofttrapper.dk

GÅ DIREKTE TIL 
HJEMMESIDEN

Produktion af
lofttrapper, 
skunklemme
& hemsestiger

www.ewlofttrapper.dk 100 % dansk produceret

-Den sikre vej til toppen!

En af vores styrker
er specialmål til 
hurtig levering 


