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Palėpės laiptai

Vietos planavimas

Patalpų 
aukštis   

220 - 285 cm

Laiptų 
pagrindas 

87 - 131 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

152 - 160 cm

Kampas

16° - 21°

c)

d)

a)

b)

Roto Esca 11 ISO-RC
Pagrindinis palėpės laiptų modelis

 Trijų sekcijų mediniai palėpės 

 laiptai: eglės medienos kopėčios 

 (21 x 84 mm) bei eglės medienos   

 pakopos (82 x 340 mm) su profiliu,  

 apsaugančiu nuo slydimo. 

 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą 

	dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich) plokštės  

 (36 mm), su šilumine izoliacija,  

 iš abiejų pusių nudažyta baltai

 šilumos pralaidumo koeficientas: 

 U=1,30 W/m2K

 aukščiausios 4-tos klasės oro 

 infiltracijos koeficientas, patikrintas  

 pagal EN 12207 IFT Rosenheim 

 institute

 automatinis užraktas

 dangčio apkalimo galimybė 

 (iki 16 mm ir 8 kg/m2)

 palėpėje nereikia ruošti vietos 

 laiptams  

 apsauginės galūnės  

 eglės medienos dėžė, aukštis  

 – 14 cm, nedažyta

	dėžės sandarinimas

	balta dekoratyvinė lentjuostė

	didžiausia apkrova vienai pakopai   

 – 150 kg, didžiausia apkrova visai   

 konstrukcijai – 350 kg

 Papildomi aksesuarai:
 apsauginis užtvaras

 turėklas

 tvirtinimo pakabos

a)

b)

c)

d)

Standartiniai matmenys  
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos plotis

120 x 60 cm & 120 x 70 cm 34 cm

130 x 170 cm 34 cm

140 x 70 cm 34 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 2 cm mažesni nei angos 
matmenys prieš įrengimą

Dydis 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Patalpų aukštis 220 iki 285 cm 220 iki 285 cm 220 iki 285 cm 220 iki 285 cm

Esca ISO-RC EUR 192,39 192,39 248,05 248,05
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Palėpės laiptai

Vietos planavimas

Patalpų 
aukštis   

220 - 288 cm

Laiptų 
pagrindas 

87 - 141 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

154 - 164 cm

Kampas

16° - 23°

Standartiniai matmenys 
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos 
plotis

112 x 60 cm ja 112 x 70 cm 36 cm

120 x 60 cm ja 120 x 70 cm 36 cm

130 x 60 cm ja 130 x 70 cm 36 cm

140 x 60 cm ja 140 x 70 cm 36 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 2 cm mažesni nei angos 
matmenys prieš įrengimą

c)

d)

a)

b)

Roto Cadet 3 ISO-RC
Optimalus kainos ir kokybės santykis

 Trijų sekcijų mediniai palėpės  

 laiptai: pušies medienos kopėčios  

 (21 x 84 mm) bei buko medienos  

 pakopos (80 x 360 mm) su profiliu,  

 apsaugančiu nuo slydimo. 

   Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich) plokštės  

 (56 mm), su šilumine izoliacija,  

 iš abiejų pusių nudažyta baltai

 šilumos pralaidumo koeficientas: 

 U=0,90 W/m2K

 aukščiausios 4-tos klasės oro 

 infiltracijos koeficientas, patikrintas  

 pagal EN 12207 IFT Rosenheim 

 institute 

 automatinis užraktas su atidarymo  

 svirtele

 dangčio apkalimo galimybė  

 (iki 16 mm ir 10 kg/m2)

 palėpėje nereikia ruošti vietos laiptams  

 sklandus nuolinkio kampo reguliavimas  

 apkalimo sistemos dėka  

 apsauginės galūnės  

 dėžė iš klijuotos sluoksniuotos 

 medienos (Multiplex plokštė), aukštis  

 – 19 cm, nedažyta

	dėžės sandarinimas 

	balta dekoratvinė lentjuostė

	didžiausia apkrova vienai pakopai  

 – 150 kg, didžiausia apkrova visai 

 konstrukcijai – 350 kg

	 Papildomi aksesuarai:
 apsauginis užtvaras

 turėklas

a)

b)

c)

d)

Dydis 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Patalpų aukštis 220 iki 285 cm 220 iki 285 cm 220 iki 285 cm 220 iki 285 cm

Esca ISO-RC EUR 192,39 192,39 248,05 248,05

Dydis 112 x 60 112 x 70 120 x 60 120 x 70 130 x 60 130 x 70 140 x 60 140 x 70

Patalpų aukštis 220 iki 264 cm 220 iki 264 cm 220 iki 288 cm 220 iki 288 cm 220 iki 286 cm 220 iki 286 cm 220 iki 286 cm 220 iki 286 cm

Cadet 3 ISO RC EUR 290,40 290,40 244,42 244,42 290,40 290,40 290,40 290,40
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Vietos planavimas

Patalpų 
aukštis   

220 - 334 cm

Laiptų 
pagrindas 

97 - 163 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

53 - 172 cm

Kampas

16° - 22°

Roto Cadet 2 ISO-RC
Sprendimas aukštoms luboms 

 Dvejų sekcijų mediniai palėpės 

 laiptai: pušies medienos kopėčios 

 (21 x 83 mm) bei buko medienos   

 pakopos (80 x 360 mm) su profiliu,  

 apsaugančiu nuo slydimo. Montuo  

 jami patalpose, kurių aukštis nuo  

 220 iki 334 cm. 

 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich)   

 plokštės, su šilumine izoliacija

 automatinis užraktas su atidarymo  

 svirtele

 dėžė iš medienos plokštės, aukštis  

 – 19 cm, nedažyta

 balta dekoratyvinė lentjuostė

 didžiausia apkrova vienai pakopai 

 – 150 kg, didžiausia apkrova 

 visai konstrukcijai – 350 kg

 techniniai duomenys kaip versijoje  

 Cadet 3

 Papildomi aksesuarai:
 apsauginis užtvaras 

 turėklas a)

b)

c)

d)

Palėpės laiptai

Standartiniai matmenys  
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos 
plotis 

120 x 60/70 cm 26,5 cm

130 x 70 cm 26,5 cm

140 x 70 cm 26,5 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 1,5 cm mažesni nei 
angos matmenys prieš įrengimą

c)

d)

a)

e)

b)

Dydis

120x60 120x60 120x60

120x70 120x70 120x70

130x70 130x70 130x70

140x70 140x70 140x70

Patalpų aukštis 228 iki 286 cm 228 iki 310 cm 228 iki 334 cm

Cadet 2 ISO RC EUR 331,54 335,17 341,22
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Vietos planavimas

Patalpų 
aukštis   

220 - 288 cm

Laiptų 
pagrindas 

87 - 138 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

156 - 166 cm

Kampas

16° - 22°

c)

d)

a)

b)

Roto Norm 8/3 ISO-RC
Premium klasė

 Trijų sekcijų mediniai palėpės  

 laiptai: pušies medienos kopėčios  

 (21 x 83 mm) bei buko medienos  

 pakopos (80 x 360 mm) su profiliu,  

 apsaugančiu nuo slydimo.

   
   Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich) plokštės  

 (76 mm), su šilumine izoliacija,  

 iš abiejų pusių nudažyta baltai

 šilumos pralaidumo koeficientas: 

 U=0,77 W/m2K

 aukščiausios 4-tos klasės oro 

 infiltracijos koeficientas, patikrin  

 tas pagal EN 12207 IFT Rosenheim  

 institute

 automatinis užraktas su atidarymo  

 svirtele 

 dangčio apkalimo galimybė  

 (iki 16 mm ir 10 kg/m2)

 palėpėje nereikia ruošti vietos 

 laiptams 

 sklandus nuolinkio kampo 

 reguliavimas apkalimo sistemos dėka  

 turėklas dešinėje viršutinėje laiptų  

 pusėje

 apsauginės galūnės   

 dėžė iš klijuotos sluoksniuotos 

 medienos (Multiplex plokštė), aukštis  

 – 19 cm, dvigubu sluoksniu  

 gruntuota baltai

 dėžės sandarinimas

 komplekte 6 distanciniai tvirtinimo  

 pakabos

	balta dekoratyvinė lentjuostė

	didžiausia apkrova vienai pakopai   

 – 150 kg, didžiausia apkrova visai   

 konstrukcijai – 350 kg

   

 Papildomi aksesuarai:
 apsauginis užtvaras

 turėklas dešinėje pusėje

a)

b)

c)

d)

Palėpės laiptai

Standartiniai matmenys  
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos 
plotis 

120 x 60 cm & 120 x 70 cm 36 cm

130 x 70 cm 36 cm

140 x 70 cm 36 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 2 cm mažesni nei angos 
matmenys prieš įrengimą

Dydis 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Patalpų aukštis 220 iki 288 cm 220 iki 288 cm 220 iki 288 cm 220 iki 288 cm

Norm 8/3 ISO RC EUR 260,15 260,15 320,65 320,65

Dydis

120x60 120x60 120x60

120x70 120x70 120x70

130x70 130x70 130x70

140x70 140x70 140x70

Patalpų aukštis 228 iki 286 cm 228 iki 310 cm 228 iki 334 cm

Cadet 2 ISO RC EUR 331,54 335,17 341,22
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Palėpės laiptai

Vietos	planavimas

Patalpų 
aukštis   

10 pakopų 225 – 250 cm

10 pakopų 225 – 250 cm

Laiptų 
pagrindas 

10 pakopų 125 – 118 cm

11 pakopų 135 – 124 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

10 pakopų 135 cm

11 pakopų 148 cm

Standartiniai matmenys  
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos 
plotis

112 x 60 cm 33 cm

112 x 70 cm 33 cm

120 x 60 cm 33 cm

120 x 70 cm 33 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 1,5 cm mažesni nei angos 
matmenys prieš įrengimą

Roto Mini
Žirkliniai laiptai mažesnėms angoms

 Žirkliniai laiptai iš aliuminio profilių,  

 pakopos gylis 8 cm. 

 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą

 palėpėje nereikia ruošti vietos  

 laiptams  

 lengvai naudojami amortizacijos dėka

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich) plokštės 

 nematomi dangčio vyriai 

 šilumos pralaidumo koeficientas: 

 U=0,80 W/m2K*

 aukščiausios 4-tos klasės oro 

 infiltracijos koeficientas, patikrintas  

 pagal EN 12207 IFT Rosenheim 

 institute 

 automatinis užraktas su atidarymo  

 svirtele 

 dangčio apkalimo galimybė  

 (iki 15 mm ir 5 kg/m2)

 dėžė iš medienos plokštės – 19 mm,  

 aukštis – 24 cm, nedažyta, izoliuotas  

 dangtis 

 balta dekoratyvinė lentjuostė

 didžiausia apkrova vienai pakopai  

 – 150 kg, didžiausia apkrova visai kon 

 strukcijai – 350 kg

 Papildomi aksesuarai:
 teleskopinis turėklas   

 apsauginis užtvaras 

 spyna su raktu  

 tvirtinimo pakabos

a)

b)

c)

a)

b)

c)

* skaičiavimo koeficientas

Dydis 112 x 60 112 x 70 120 x 60 120 x 70

Patalpų aukštis 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm

Mini EUR – – 907,50 907,50
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Palėpės laiptai

Vietos	planavimas

Patalpų 
aukštis   

9 pakopos 220 – 250 cm

10 pakopų 251 – 279 cm

Laiptų 
pagrindas 

9 pakopos 135 – 120 cm

10 pakopų 145 – 130 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

9 pakopos 145 cm

10 pakopų 155 cm

Standartiniai matmenys  
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos 
plotis

120 x 60 cm 25 cm

120 x 70 cm 35 cm

130 x 70 cm 35 cm

140 x 70 cm 35 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 1,5 cm mažesni nei 
angos matmenys prieš įrengimą

a)

b)

c)

Roto Exclusiv
Žirkliniai laiptai ilgiems metams

 Žirkliniai laiptai iš aliuminio profilių,  

 pakopos gylis 14 cm. 

 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą

 palėpėje nereikia ruošti vietos 

 laiptams 

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich) plokštės,  

 apačia nudažytai baltai

 šilumos pralaidumo koeficientas: 

 U=0,58 W/m2K 

 aukščiausios 4-tos klasės oro 

 infiltracijos koeficientas, patikrintas  

 pagal EN 12207 IFT Rosenheim 

 institute

 automatinis užraktas su atidarymo  

 svirtele 

 dėžė iš medienos plokštės – 19 mm,  

 aukštis – 24 cm, nudažyta baltai,   

 izoliuotas dangtis

 balta dekoratyvinė lentjuostė

 didžiausia apkrova vienai pakopai 

 – 200 kg, didžiausia apkrova 

 visai konstrukcijai – 500 kg

 Papildomi	aksesuarai:

 teleskopinis turėklas

 apsauginis užtvaras 

 atidaromi iš viršaus  

 spyna su raktu

 tvirtinimo pakabos
a)

b)

c)

Dydis 112 x 60 112 x 70 120 x 60 120 x 70

Patalpų aukštis 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm

Mini EUR – – 907,50 907,50

Dydis 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Ruumi kõrgus 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm

Exclusiv EUR 1 331,00 1 331,00 1 331,00 1 331,00
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Palėpės laiptai

Vietos	planavimas

Patalpų 
aukštis 

9 pakopos 220 – 250 cm

10 pakopų 251 – 279 cm

Laiptų 
pagrindas 

9 pakopos 140 – 125 cm

10 pakopų 150 – 135 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

9 pakopos 150 cm

10 pakopų 160 cm

Standartiniai matmenys 
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos plotis

120 x 70 cm 30 cm

130 x 70 cm 30 cm

140 x 70 cm 30 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 1,5 cm mažesni nei 
angos matmenys prieš įrengimą

a)

b)

c)

Roto Elektro
Žirkliniai laiptai atidaromi ir uždaromi nuotoliniu būdu

 Žirkliniai laiptai iš aliuminio profilių,  

 lietų slėginiu būdu, pakopos gylis 

 14 cm. 

 
 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą 

 palėpėje nereikia ruošti vietos 

 laiptams  

 elektrinis pritraukėjas 24 V, tyliai   

 veikia, yra avarinis maitinimas

 valdiklis su perjungikliu, paruoštas  

 montavimui

 automatinis galinės padėties   

 išjungiklis ir apsauginis išjungiklis

 dingus elektrai galima valdyti 

 rankiniu būdu 

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich) plokštės

 ilumos pralaidumo koeficientas: 

 U=0,58 W/m2K*

 aukščiausios 4-tos klasės oro 

 infiltracijos koeficientas, patikrintas  

 pagal EN 12207 IFT Rosenheim 

 institute

 dėžė iš medienos plokštės – 19 mm,  

 aukštis – 24 cm, nudažyta baltai,   

 izoliuotas dangtis

	didžiausia apkrova vienai 

 pakopai – 200 kg, didžiausia apkrova  

 visai konstrukcijai – 500 kg

 Papildomi aksesuarai:
 teleskopinis turėklas

 apsauginis užtvaras  

 nuotolinis valdymas infraraudonais  

 spinduliais

 dūmų jutiklis (automatinis atidarymas  

 arba uždarymas)

 įspėjamieji optiniai ir akustiniai  

 signalai

 tvirtinimo pakabos

a)

b)

c)

Dydis 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Patalpų aukštis 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm 220 iki 279 cm

Elektro EUR 3 394,05 3 394,05 3 394,05
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Palėpės laiptai

Standartiniai matmenys 
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą (ilgis x plotis x 
aukštis)

Pakopos plotis

140 x 70 x 70 cm 36 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 2 cm mažesni nei angos 
matmenys prieš įrengimą

Roto FLD Norm
Išėjimas ant plokščio stogo (mediniai laiptai)

 Trijų sekcijų mediniai palėpės  

 laiptai: pušies medienos kopėčios  

 (21 x 83 mm) bei buko medienos  

 pakopos (80 x 360 mm) su profiliu,  

 apsaugančiu nuo slydimo.

 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą 

 dangtis su šilumine izoliacija iš 

 poliuretano (40 mm)

 viršutinio dangčio šiluminės izolia- 

 cijos koeficientas Uc=0,68 Wm2K*

 apatinio dangčio šiluminės izoliacijos  

 koeficientas Uc=0,80 W/m2K*

 aukščiausios 4-tos klasės oro infiltra- 

 cijos koeficientas, patikrintas pagal  

 EN 12207 IFT Rosenheim institute

 rankiniu būdu atidaromi iš šono,   

 dešinėje pusėje lipant į viršų 

 viršutinio dangčio paviršius iš 

 cinkuotos skardos lakštų, atsparių  

 oro sąlygoms

 užraktas su sklende ir atidarymo   

 svirtele

 2 papildomos pakopos dėžėje,   

 įrengtos pagal laiptelių nuolinkį 

 (pagal EN 14975)

 turėklas įrengtas dešinėje viršutinėje  

 laiptų pusėje

	dėžė iš medienos plokštės – 19 mm,  

 aukštis – 70 cm, nedažyta 

	dviguba viršutinio dangčio izoliacija,  

 paruošta atlikti pilną izoliaciją  

 įrengimo vietoje iki 80 mm

 apatinio dangčio tarpiklis

 apsauginės galūnės

	dekoratyvinės lentjuostės, nupjautos  

 įstrižai atitinkamu kampu

 didžiausia apkrova vienai pakopai  

 – 150 kg, didžiausia apkrova visai  

 konstrukcijai – 350 kg

* skaičiavimo koeficientas

Dydis 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Patalpų aukštis 225 iki 275 cm 225 iki 275 cm 220 iki 279 cm

Elektro EUR 3 394,05 3 394,05 3 394,05

Dydis 140 x 70 x 70

Patalpų aukštis 226 iki 300 cm

FLD Norm EUR 2 691,04

Vietos	planavimas

Patalpų 
aukštis

226 - 300 cm

Laiptų pagrindas

92 - 157 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui

157 - 174 cm

Kampas

25° - 15°

c)

d)

a)

b)

a)

b)

c)

d)
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Palėpės laiptai

Vietos	planavimas

Patalpų 
aukštis   

9 pakopos 220 – 250 cm

10 pakopų 251 – 279 cm

Laiptų 
pagrindas 

9 pakopos 140 – 125 cm

10 pakopų 150 – 135 cm

Atstumas laiptų 
atidarymui         

9 pakopos 150 cm

10 pakopų 160 cm

Standartiniai matmenys  
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Angos matmenys prieš 
įrengimą

Pakopos 
plotis

120 x 60 cm 25 cm

120 x 70 cm 35 cm

130 x 70 cm 35 cm

140 x 70 cm 35 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 2 cm mažesni nei angos 
matmenys prieš įrengimą

Roto FLD Norm 2
Išėjimas ant plokščio stogo (žirkliniai laiptai)

 Žirkliniai laiptai iš aliuminio profilių,  

 lietų slėginiu būdu, pakopos gylis 

 14 cm. 

 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą

 viršutinio dangčio paviršius iš 

 cinkuotos skardos lakštų, atsparių  

 oro sąlygoms  

 viršutinio dangčio šiluminės izolia- 

 cijos koeficientas Uc=1,10 W/m2K*

 apatinio dangčio šiluminės izoliacijos  

 koeficientas Uc=0,80 W/m2K* 

 dviguba viršutinio dangčio izoliacija, 

  paruošta atlikti pilną izoliaciją  

 įrengimo vietoje

 užraktas su sklende ir atidarymo 

 svirtele

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich) plokštės

 aukščiausios 4-tos klasės oro infiltra- 

 cijos koeficientas, patikrintas pagal  

 EN 12207 IFT Rosenheim institute

 dėžė iš medienos plokštės – 19 mm,  

 aukštis – 62 cm, nedažyta, dviguba  

 viršutinio dangčio izoliacija 

 apatinio dangčio tarpiklis

 apsauginės galūnės

 dekoratyvinės lentjuostės, nupjautos  

 įstrižai atitinkamu kampu

	didžiausia apkrova vienai pakopai  

 – 200 kg, didžiausia apkrova visai 

 konstrukcijai – 500 kg

 Papildomi aksesuarai:
 termoizoliacijos ir sandarinimo  

 komplektas

 šildomas viršutinis dangtis,   

 neleidžiantis kauptis sniegui ar ledui 

 aliuminio arba titano-cinko viršutinis  

 dangtis

	vandeniui atspari dėžė iš plieno

 laiptų ir/arba viršutinio dangčio 

 elektrinis pritraukėjas

a)

b)

c)

a)

b)

c)

* skaičiavimo koeficientas

 teleskopinis turėklas

 vandeniui atsparūs dažai

 apsauginis užtvaras

 atidaromi iš viršaus

 spyna su raktu

Dydis 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Patalpų aukštis 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm

FLD Norm 2 EUR 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00
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Palėpės laiptaiPalėpės laiptai

Roto Senkrecht
Žirkliniai laiptai iš sienos

 Žirkliniai laiptai iš aliuminio profilių,  

 lietų slėginiu būdu, pakopos gylis 

 14 cm. 

 Privalumai trumpai:
 konstrukcinis elementas paruoštas  

 montavimui, atitinka EN 14975   

 standartą

 dangčio konstrukcija tipo    

 daugiasluoksnės (sandwich)   

 plokštės, su šilumine izoliacija ir 

 gerai užsandarinta

 šilumos pralaidumo koeficientas: 

 U=0,80 W/m2K*

 pakopos plotis 25 cm nuo angos   

 pločio 65 cm

 pakopos plotis 35 cm nuo angos   

 pločio 75 cm

 dėžė iš medienos plokštės – 19 mm,  

 aukštis – 70 cm, nedažyta 

 užsandarintas dangtis

 dėl laiptų masės dangtis uždaromas  

 ir atidaromas sklandžiai, įrengti   

 pritraukėjai

 lengvai montuojamos dekoratyvinės  

 lentjuostės iš natūralios medienos,  

 nupjautos įstrižai atitinkamu kampu

 didžiausia apkrova vienai pakopai 

 – 200 kg, didžiausia apkrova 

 visai konstrukcijai – 500 kg

 Papildomi aksesuarai:
 teleskopinis turėklas

Mažiausias angos dydis   
(kiti matmenys pagal užsakymą)

Aukštis ir 
plotis

Vertikalus 
aukštis

80 x 65 cm iki 250 cm

85 x 70 cm 251 – 279 cm

95 x 70 cm 280 – 309 cm

105 x 75 cm 310 – 339 cm

Išoriniai dėžės matmenys yra 1,5 cm mažesni nei 
angos matmenys prieš įrengimą

* skaičiavimo koeficientas

Dydis 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70

Patalpų aukštis 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm 220 iki 279 cm

FLD Norm 2 EUR 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00

Dydis 80 x 65 85 x 70 95 x 70 105 x 75

Patalpų aukštis Iki 250 cm 251 iki 279 cm 280 iki 309 cm 310 iki 339 cm

Senkrecht EUR 1 573,00 1 573,00 1 573,00 1 573,00

Wymiary zamówieniowe

Angos dydis

Aukštis ir plotis

Vertikalus aukštis  

Nuo pagrindo iki 
angos apatinio krašto

 Sienos storis        

Dėžės storis

Laiptų pagrindas    

Atstumas laiptų 
atidarymui

a)

b)

c)

d)

e) d)

c)

e)

b)

a)
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10 Roto produkcijos kokybės 
garantijos rodiklių.

Roto markė užtikrina savo 

klientams aukščiausią vokiškų 

technologijų kokybę. Mūsų sto-

glangiai, palėpės laiptai ir akse-

suarai yra gaminami iš geriausių 

medžiagų, todėl ilgus metus 

galėsite džiaugtis nepriekaištingu 

naudojimu ir estetine išvaizda.

Visą tai užtikrina griežtų gamybos 

proceso normų laikymasis ir 

jau pagamintų produktų kokybės 

kontrolė. Roto markės gaminių 

pardavimą ir įrengimą patikime tik 

profesionalams, vadovaudamiesi 

šiuo principu: „Profesionalus Ga-

mintojas, Profesionalus Pardavėjas, 

Profesionalus Stogdengys“.

„Made in Germany“* 
Technologiškai pažengę produktai

Profesionalus Gamintojas, 
Profesionalus Pardavėjas, 
Profesionalus Stogdengys
Visada patikimose rankose

Patvarumas	ilgiems	metams
Griežta kokybės kontrolė

Komforto	garantija
Patogus ir paprastas naudojimas

Inovatyvumas
Unikalūs funkcionalumo sprendimai

Greitas ir paprastas įrengimas
Produktai paruošiami montavimui jau gamy-
kloje

Tarptautinė grupė
Daugiau kaip 4100 Roto darbuotojų 31 šalyje 
visame pasaulyje

* 90% Roto gamybos

Roto Dach- und
Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Str. 38-40

97980 Bad Mergentheim

info.lt@roto-frank.com

www.roto.lt

Laipteliai į palėpę
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