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FAKRO bēniņu kāpnes ir izgatavotas no augstvērtīgas priedes 
koksnes un sastāv no trim vai četrām salokāmām daļām. Pa 
tām jūs droši un viegli varat nokļūt bēniņos. Aizverot kāpņu 
lūkas vāku, tās tiek ievilktas virs lūkas un ļauj ekonomiskāk 
izmantot telpas platību. Siltinātais lūkas vāks novērš siltuma 
zudumus telpā. Lūkas vāku atver un aizver ar speciālu apkal-
pes stieni.

FAKRO bēniņu kāpnes var raksturot kā:
— funkcionālas;
— izturīgas;
— kompaktas;
— ērti lietojamas;
— viegli uzstādāmas.

FAKRO kāpņu piedāvājumā ietilpst arī sabīdāmās un uguns-
drošās bēniņu kāpnes, kā arī stacionārās kāpnes.

 BĒNIŅU KĀPNES 
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Kāpņu lūkas vāks ir termoizolējošs, izgatavots no 36mm bieza priedes koka rāmja, 
no abām pusēm apšūts ar preskartonu. Rāmja vidusdaļa ir aizpildīta ar putupo-
listirolu.

Vāka redzamā daļa ir gluda, bez montāžas elementiem. No lejas lūka ir viegli aiz-
verama un atverama.

Kāpņu konstrukcija neapgrūtina nokļūšanu bēniņos. Metāla eņģes, kuras savieno 
kāpņu elementus, nodrošina to ērtu salikšanu. Atverot lūkas vāku, tas tiek nofik-
sēts un nodrošina kāpņu stabilitāti. Noregulējot atsperes, iespējams panākt opti-
mālu lūkas vāka aizvēršanas spēku.

Ar lūkas vākam piestiprinātajiem montāžas leņķiem iespējams precīzi noregulēt 
kāpņu augstumu.

Lai nodrošinātu maksimālu kāpņu stabilitāti, pakāpieni ir iestrādāti kāpņu rāmī. 
Papildu drošībai pakāpienos iefrēzētas rievas, kas pasargā no slīdēšanas. Kāpņu 
atvirzījums no lūkas vāka ļauj ērti novietot pēdu uz pakāpiena.

Bēniņu kāpņu raksturojums
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Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars 160 kg
— siltuma izolācijas koeficients 1.1 W/m2K
— lūkas kārbas augstums 14 cm
— pakāpiena platums 8 cm
— attālums starp pakāpieniem 25 cm
— pakāpiena garums 34 cm
— pakāpiena biezums 2 cm
— siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm

Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem, 

bēniņu kāpņu uztādīšana ir ātra un ērta. Kāpņu 
garumu iespējams ātri pielāgot telpas augstumam

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplek-
tētas, un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami papil-
dus sagatavošanas darbi

— kāpņu lūkas vāka redzamajā daļā nav metāla montā-
žas elementu, līdz ar to temperatūras starpību gadī-
jumā tie nepārklājas ar kondensātu

— hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku un kārbu 
nodrošina kārbā pa perimetru iefrēzētā blīvgumija

— lūkas vāks ir 36 mm biezs, termoizolējošs un apšūts 
ar preskartonu

— papildu drošībai pakāpienos iefrēzētas rievas, kas 
pasargā no slīdēšanas

— pakāpieni nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem 
— 3 gadu garantija

LWS Smart 

Bēniņu kāpnes Smart LWS izgatavotas no priedes koka, 
un to termoizolējošais lūkas vāks apšūts ar preskartonu. 
Pakāpieni nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem. 
Kāpņu atvirzījums no lūkas vāka ļauj ērti novietot pēdu 
uz pakāpiena.
Ir pieejamas trīsdaļīgas un četrdaļīgas bēniņu kāpnes 
Smart.

BĒNIŅU KĀPNES - SALOKĀMĀS

Kāpņu raksturojums:Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem, — pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem, 

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplek-— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplek-

LWS Smart LWS Smart 

Bēniņu kāpnes Smart LWS izgatavotas no priedes koka, Bēniņu kāpnes Smart LWS izgatavotas no priedes koka, 
un to termoizolējošais lūkas vāks apšūts ar preskartonu. un to termoizolējošais lūkas vāks apšūts ar preskartonu. 
Pakāpieni nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem. Pakāpieni nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem. 
Kāpņu atvirzījums no lūkas vāka ļauj ērti novietot pēdu Kāpņu atvirzījums no lūkas vāka ļauj ērti novietot pēdu 
uz pakāpiena.uz pakāpiena.
Ir pieejamas trīsdaļīgas un četrdaļīgas bēniņu kāpnes Ir pieejamas trīsdaļīgas un četrdaļīgas bēniņu kāpnes 
Smart.Smart.

kāpņu barjera

kāpņu rokturis

kāpņu pēdas

apdares līstes

Pieejamie kāpņu 
piederumi:
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Kāpņu SMART LWS zīmējumi

Bēniņu kāpņu SMART LWS mazumtirdzniecības cenas ar PVN
atvēruma izmēri [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130  60x140 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140

kārbas izmēri [cm] 53x111 58x92,6 58x98,6 58x111 58x118,6 58x128,6 58x138,6 68x92,6 68x98,6 68x111 68x118,6 68x128,6 68x138,6

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 270 cm - trīsdaļīgas LWS-270 

87,00 — — 87,00 — 90,00 — — — 89,00 — 90,00 100,00

— — — — 87,00 — — — — — 89,00 — —

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 305 cm - trīsdaļīgas LWS-305 

— — — — — — 115,00 — — — — — 119,00

— — — — — 109,00 — — — — — 112,00 —

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 270 cm - četrdaļīgas LWS-270 

— 110,00 112,00 — — — — 112,00 114,00 — — — —

 - pastāvīgā piedāvājumā

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
270 cm - četrdaļīgas

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
270 cm - trīsdaļīgas

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
305 cm - trīsdaļīgas
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LWK Komfort 

Bēniņu kāpnes Komfort LWK ir izgatavotas  no augst-
vērtīga priedes koka un to termoizolējošais lūkas vāks 
apšūts ar baltu preskartonu. 
Pakāpieni ir izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem un 
ievērojami atvirzīti no kāpņu lūkas vāka. Šāds kāpņu 
novietojums uz lūkas vāka atvieglo pārvietošanos pa 
bēniņu kāpnēm. 
Kāpņu komplektācijā ietilpst 
rokturis, kuru iespējams pie-
stiprināt pie montāžas kron-
šteiniem lūkas vāka labajā vai 
kreisajā pusē. 
Kāpņu pēdas (tikai trīsdaļīga-
jām kāpnēm) pasargā grīdas 
segumu no mehāniskiem 
bojājumiem un palielina 
kāpņu stabilitāti. Pēdas 
nostiprina kāpņu apakšējā 
galā pēc to pielāgošanas 
telpas augstumam, kā noslē-
dzošos elementus. 
Ir pieejamas trīsdaļīgas un 
četrdaļīgas bēniņu kāpnes 
Komfort.

galā pēc to pielāgošanas galā pēc to pielāgošanas 
telpas augstumam, kā noslē-telpas augstumam, kā noslē-
dzošos elementus. dzošos elementus. 
Ir pieejamas trīsdaļīgas un Ir pieejamas trīsdaļīgas un 
četrdaļīgas bēniņu kāpnes četrdaļīgas bēniņu kāpnes 
Komfort.Komfort.

Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars  160 kg
— siltuma izolācijas koeficients 1.1 W/m2K 
— lūkas kārbas augstums 14 cm
— pakāpiena platums 8 cm
— attālums starp pakāpieniem 25 cm
— pakāpiena garums 34 cm
— pakāpiena biezums 2 cm
— siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm

Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem, 

bēniņu kāpņu uztādīšana ir ātra un ērta. Kāpņu 
garumu iespējams ātri pielāgot telpas augstumam

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplektē-
tas, un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami papildu 
sagatavošanas darbi

— kāpņu lūkas vāka redzamajā daļā nav metāla montā-
žas elementu, līdz ar to temperatūras starpību gadī-
jumā tie nepārklājas ar kondensātu

— hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku un kārbu 
nodrošina kārbā pa perimetru iefrēzētā blīvgumija

— lūkas vāks ir 36 mm biezs, termoizolējošs un apšūts 
ar baltu preskartonu

— pakāpieni izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem un 
ievērojami atvieglo pārvietošanos pa bēniņu kāp-
nēm

— papildu drošībai pakāpienos iefrēzētas rievas, kas 
pasargā no slīdēšanas

— kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis un kāpņu pēdas 
(tikai trīsdaļīgajām kāpnēm)

— 3 gadu garantija

BĒNIŅU KĀPNES - SALOKĀMĀS

Pieejamie kāpņu 
piederumi:

kāpņu barjera

kāpņu rokturis

kāpņu pēdas

apdares līstes
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Kāpņu KOMFORT LWK zīmējumi

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
270 cm - četrdaļīgas

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
270 cm - trīsdaļīgas

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
305 cm - trīsdaļīgas

Bēniņu kāpņu KOMFORT LWK mazumtirdzniecības cenas ar PVN 
atvēruma izmēri [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130  60x140 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140

kārbas izmēri [cm] 53x111 58x92,6 58x98,6 58x111 58x118,6 58x128,6 58x138,6 68x92,6 68x98,6 68x111 68x118,6 68x128,6 68x138,6

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 270 cm - trīsdaļīgas LWK-270 

109,00 — — 109,00 — 113,00 — — — 113,00 — 126,00 138,00

— — — — 109,00 — — — — — 113,00 — —

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 305 cm - trīsdaļīgas LWK-305 

— — — — — — 126,00 — — — — — 146,00

— — — — — 122,00 — — — — — 126,00 —

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 270 cm - četrdaļīgas LWK-270  
— 129,00 131,00 — — — — 132,00 134,00 — — — —

 - pastāvīgā piedāvājumā

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)
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LTK Termo 

Bēniņu kāpnes Termo LTK ir izgatavotas no augstvēr-
tīga priedes koka un to termoizolējošais lūkas vāks ir 
apšūts ar baltu preskartonu. 
Bēniņu kāpnes Termo LTK ir siltinātas un īpaši pie-
mērotas ēkām, kurās vērojama būtiska temperatūras 
starpība starp apdzīvotām un neapdzīvotām telpām. 
Pakāpieni ir izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem un 
ievērojami atvirzīti no 
kāpņu lūkas vāka. Šāds 
kāpņu novietojums uz 
lūkas vāka atvieglo pār-
vietošanos pa bēniņu kāp-
nēm. 
Kāpņu komplektācijā 
ietilpst rokturis, kuru 
iespējams piestiprināt pie 
montāžas kronšteiniem 
lūkas vāka labajā vai krei-
sajā pusē. 
Kāpņu pēdas pasargā 
grīdas segumu no mehā-
niskiem bojājumiem un 
palielina kāpņu stabilitāti. 
Pēdas nostiprina kāpņu 
apakšējā galā pēc to pielā-
gošanas telpas augstumam kā noslēdzošos elemen-
tus.

Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars 160 kg
— siltuma izolācijas koeficients 0.65 W/m2K 
— lūkas kārbas augstums 22 cm
— pakāpiena platums 8 cm
— attālums starp pakāpieniem 25 cm
— pakāpiena garums 34 cm
— pakāpiena biezums 2 cm
— siltumizolācijas slāņa biezums  6 cm

Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem, 

bēniņu kāpņu uztādīšana ir ātra un ērta. Kāpņu 
garumu iespējams ātri pielāgot telpas augstumam

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplektē-
tas, un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami papildu 
sagatavošanas darbi

— kāpņu lūkas vāka redzamajā daļā nav metāla montā-
žas elementu, līdz ar to temperatūras starpību gadī-
jumā tie nepārklājas ar kondensātu

— hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku un kārbu 
nodrošina kārbā pa perimetru iefrēzētā blīvgumija 

— lūkas vāks ir 66 mm biezs, termoizolējošs un apšūts 
ar baltu preskartonu

— papildu drošībai pakāpienos iefrēzētas rievas, kas 
pasargā no slīdēšanas

— pakāpieni izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem un 
ievērojami atvieglo pārvietošanos pa bēniņu kāp-
nēm

— kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis un kāpņu 
pēdas

— 3 gadu garantija

Pieejamie kāpņu 
piederumi:

kāpņu barjera

kāpņu rokturis

kāpņu pēdas

apdares līstes

BĒNIŅU KĀPNES - SALOKĀMĀS
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Kāpņu TERMO LTK zīmējums

Bēniņu kāpņu TERMO LTK mazumtirdzniecības cenas ar PVN
atvēruma izmēri [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140

kārbas izmēri [cm] 58x118,6 68x118,6 68x128,6 68x138,6

LTK-270 

— — 153,00 166,00

139,00 144,00 — —

 - pastāvīgā piedāvājumā

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
270 cm - trīsdaļīgas
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LDK 

Bēniņu kāpnes LDK ir izgatavotas no augstvērtīga prie-
des koka un sastāv no divām daļām. Augšējā daļā ietilpst 
termoizolējoša lūka, kuras vāks ir apšūts ar baltu pres-
kartonu. Lūkas vākam ir piestiprināts kāpņu augšējais 
posms. Kāpņu apakšējo posmu ar speciālu mehānismu 
var nolaist lejā vai iebīdīt telpā virs lūkas. 
Šo kāpņu konstrukcija atvieglo bēniņu kāpņu montāžu 
telpās, kur vietas trūkuma dēļ nav iespējama salokāmo 
bēniņu kāpņu montāža.
Lai pilnībā nokomplektētu sabīdāmās bēniņu kāpnes, 
jāiegādājas abas to daļas. Augšējā LDK, kurā ietilpst 
kāpņu lūka ar rokturi un kāpņu augšējo posmu. Apak-
šējo – izbīdāmo posmu LDK 
izvēlas atbilstoši telpas aug-
stumam. Piedāvājam posmu 
ar 9 pakāpieniem telpām, 
kuru augstums ir līdz 270 cm, 
posmu ar 10 pakāpieniem - 
telpām, kuru augstums ir līdz 
300 cm, posmu ar 12 pakā-
pieniem – telpām, kuru aug-
stums ir līdz 335 cm.

Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars  160 kg
— siltuma izolācijas koeficients 1.1 W/m2K 
— lūkas kārbas augstums 14 cm
— pakāpiena platums  8 cm
— attālums starp pakāpieniem 25 cm
— pakāpiena garums 34 cm
— pakāpiena biezums 2 cm
— siltumizolācijas slāņa biezums  3 cm

Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem, 

bēniņu kāpņu uztādīšana ir ātra un ērta. Kāpņu 
garumu iespējams ātri pielāgot telpas augstumam

— kāpņu lūkas vāka redzamajā daļā nav metāla montā-
žas elementu, līdz ar to temperatūras starpību gadī-
jumā tie nepārklājas ar kondensātu

— hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku un kārbu 
nodrošina kārbā pa perimetru iefrēzētā blīvgumija

— lūkas vāks ir 36 mm biezs, termoizolējošs un apšūts 
ar baltu preskartonu

— papildu drošībai pakāpienos iefrēzētas rievas, kas 
pasargā no slīdēšanas

— pakāpieni izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem un 
ievērojami atvieglo pārvietošanos pa bēniņu kāp-
nēm

— Kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis 
— 3 gadu garantija

kāpņu rokturis

apdares līstes

Pieejamie kāpņu 
piederumi:

kāpņu barjera

BĒNIŅU KĀPNES - SABĪDĀMĀS
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Kāpņu LDK zīmējums 

Bēniņu kāpņu LDK mazumtirdzniecības cenas ar PVN  Kāpņu – izbīdāmā posma LSD cenas ar PVN
atvēruma izmēri (cm 60x120 70x120 70x130 70x140

kārbas izmēri [cm] 58x118,6 68x118,6 68x128,6 68x138,6

LDK - 270   ar 9 pakāpieniem
116,00 120,00 134,00 146,00 35,00

LDK - 300   ar 10 pakāpieniem
131,00 135,00 149,00 161,00 50,00

LDK - 330   ar 12 pakāpieniem
135,00 139,00 153,00 165,00 54,00

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)

Izmēri
A [cm] B [cm] C [cm] D [cm]

270 120 158 120

300 150 172 153

335 185 188 192
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LWF

Ugunsdrošās bēniņu kāpnes LWF ugunsgrēka laikā var 
kalpot kā šķērslis uguns un dūmu izplatīšanās ceļā. Salo-
kāmie kāpņu posmi ir izgatavoti no augstvērtīga priedes 
koka. Kāpņu lūkas vāks ir no ugunsdroša materiāla, un 
to pa perimetru apņem speciāls blīvējums, kas augstas 
temperatūras ietekmē izplešas un neļauj telpās ieplūst 
dūmiem. Kāpnes atbilst EI 30 ugunsdrošības klasei un 
paredzētas uzstādīšanai telpās, kurās saskaņā ar uguns-
drošības noteikumiem ir nepieciešamas ugunsdrošās 
bēniņu kāpnes. 
Kāpņu lūkas vāks no iekšpuses ir apšūts ar baltu pres-
kartonu, savukārt no ārpuses ar brūnu, nekrāsotu pres-
kartonu.
Kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis, kuru iespējams 
piestiprināt pie montāžas kronšteiniem lūkas vāka labajā 
vai kreisajā pusē. 
Kāpņu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniskiem 
bojājumiem un palielina kāpņu stabilitāti. Pēdas nostip-
rina kāpņu apakšējā galā pēc to pielāgošanas telpas 
augstumam kā noslēdzošos elementus. 

LWFLWF

Ugunsdrošās bēniņu kāpnes LWF ugunsgrēka laikā var Ugunsdrošās bēniņu kāpnes LWF ugunsgrēka laikā var 
kalpot kā šķērslis uguns un dūmu izplatīšanās ceļā. Salo-kalpot kā šķērslis uguns un dūmu izplatīšanās ceļā. Salo-
kāmie kāpņu posmi ir izgatavoti no augstvērtīga priedes kāmie kāpņu posmi ir izgatavoti no augstvērtīga priedes 
koka. Kāpņu lūkas vāks ir no ugunsdroša materiāla, un koka. Kāpņu lūkas vāks ir no ugunsdroša materiāla, un 
to pa perimetru apņem speciāls blīvējums, kas augstas to pa perimetru apņem speciāls blīvējums, kas augstas 
temperatūras ietekmē izplešas un neļauj telpās ieplūst temperatūras ietekmē izplešas un neļauj telpās ieplūst 
dūmiem. Kāpnes atbilst EI 30 ugunsdrošības klasei un dūmiem. Kāpnes atbilst EI 30 ugunsdrošības klasei un 
paredzētas uzstādīšanai telpās, kurās saskaņā ar uguns-paredzētas uzstādīšanai telpās, kurās saskaņā ar uguns-
drošības noteikumiem ir nepieciešamas ugunsdrošās drošības noteikumiem ir nepieciešamas ugunsdrošās 
bēniņu kāpnes. bēniņu kāpnes. 
Kāpņu lūkas vāks no iekšpuses ir apšūts ar baltu pres-Kāpņu lūkas vāks no iekšpuses ir apšūts ar baltu pres-
kartonu, savukārt no ārpuses ar brūnu, nekrāsotu pres-kartonu, savukārt no ārpuses ar brūnu, nekrāsotu pres-
kartonu.kartonu.
Kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis, kuru iespējams Kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis, kuru iespējams 
piestiprināt pie montāžas kronšteiniem lūkas vāka labajā piestiprināt pie montāžas kronšteiniem lūkas vāka labajā 
vai kreisajā pusē. vai kreisajā pusē. 
Kāpņu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniskiem Kāpņu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniskiem 
bojājumiem un palielina kāpņu stabilitāti. Pēdas nostip-bojājumiem un palielina kāpņu stabilitāti. Pēdas nostip-
rina kāpņu apakšējā galā pēc to pielāgošanas telpas rina kāpņu apakšējā galā pēc to pielāgošanas telpas 
augstumam kā noslēdzošos elementus. augstumam kā noslēdzošos elementus. 

Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars   160 kg
— ugunsdrošības klase EI  30 min
— siltuma izolācijas koeficents 1.1 w/m²k 
— lūkas kārbas augstums  14 cm
— pakāpiena platums  8 cm
— attālums starp pakāpieniem  25 cm
— pakāpiena garums  34 cm
— pakāpiena biezums  2 cm
— siltumizolācijas slāņa biezums  3 cm

Kāpņu raksturojums:
— speciāls blīvējums, kas augstas temperatūras 

ietekmē izplešas un ugunsgrēka gadījumā neļauj 
telpās ieplūst dūmiem

— vienkāršo montāžas principu dēļ bēniņu kāpņu 
uzstādīšana ir ātra un ērta, kāpņu garumu iespējams 
ātri pielāgot telpas augstumam

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokom-
plektētas un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami 
papildu sagatavošanas darbi

— papildu drošībai pakāpienos ir iefrēzētas rievas, kas 
pasargā no slīdēšanas

— pakāpieni izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem un 
ievērojami atvieglo pārvietošanos pa bēniņu kāp-
nēm

— kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis un kāpņu 
pēdas

— trīs gadu garantija.

UGUNSDROŠĀS BĒNIŅU KĀPNES - SALOKĀMĀS

kāpņu barjera

apdares līstes

Pieejamie kāpņu 
piederumi:
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UGUNSDROŠĀS BĒNIŅU KĀPNES - SALOKĀMĀS

Kāpņu LWF zīmējumi 

Bēniņu kāpņu LWF mazumtirdzniecības cenas ar PVN 
atvēruma izmēri [cm] 60x120 70x130 70x120 70x140 86x130

kārbas izmēri [cm] 58x118.6 68x128.6 68x118.6 68x138.6 84x128.6

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 270 cm – trīsdaļīgas LWF-270   
189,00 202,00 195,00 207,00 214,00

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 305 cm – trīsdaļīgas LWF-305     
- 220,00 - 227,00 233,00

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)

141455
171711

120 - 140 cm120 - 140 cm
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Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 270 cm 
– trīsdaļīgas

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 305 cm 
– trīsdaļīgas
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Kāpņu barjera LXB

Kāpņu barjera norobežo lūkas atvērumu bēniņu telpā, padarot drošāku bēniņu 
kāpņu lietojumu. Barjera ir izgatavota no priedes koka. To stiprina pie kāpņu lūkas 
kārbas un bēniņu stāva pārseguma. Barjera ir piemērota kāpnēm, kuru lūkas 
izmērs ir 70 x 130 cm. Uzstādot barjeru kāpnēm ar mazāku lūkas izmēru, to saīsina 
līdz vajadzīgajiem izmēriem. Ja barjeru nepieciešams uzstādīt kāpnēm ar lielāku 
lūkas izmēru, to izgatavo atbistoši konkrētajam izmēram. Barjera ir 95 cm augsta. 

    Kāpņu barjera LXB 
Barjeras izmēri

70 x 130 x 95 (cm x cm x cm) 24,00

Kāpņu rokturis LXH

Kāpņu rokturis atvieglo pārvietošanos pa kāpnēm. Tas ir izgatavots no metāla 
un nokrāsots sarkanā krāsā. Rokturi piestiprina pie montāžas kronšteiniem lūkas 
vāka labajā vai kreisajā pusē. Ir pieejami divu izmēru rokturi. 50 cm garš rokturis ir 
piemērots bēniņu kāpnēm, kuru lūkas garums nepārsniedz 100cm. Kāpnēm kuru 
lūkas garums pārsniedz 100 cm izmanto 75 cm garu rokturi. 

Kāpņu rokturis LXH 
Roktura izmēri

50 [cm] 9,00

75 [cm] 9,00

Kāpņu pēdas LXS

Kāpņu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniskiem bojājumiem un palielina 
kāpņu stabilitāti. Tās ir izgatavotas no gaiši brūna plastikāta. Pēdas nostiprina 
kāpņu apakšējā galā pēc to pielāgošanas telpas augstumam kā noslēdzošos ele-
mentus. 

Kāpņu pēdas LXS
Brūnā krāsā 3,00

Apdares līstes LXL

Apdares līstes ir paredzētas griestu un kāpņu lūkas savienojuma vietas nosegša-
nai. Tās ir izgatavotas no priedes koka un pieejamas dabīgā tonī vai balti krāsotas. 
Līstes ir piemērotas kāpnēm, kuru lūkas izmērs ir 70x140 cm. Izmantojot līstes 
lūkām ar mazāku izmēru, tās saīsina līdz vajadzīgajam izmēram. 

Apdares līstes LXL 
Priedes koka 12,00

Baltas 12,00

BĒNIŅU KĀPŅU PIEDERUMI

 - pastāvīgā piedāvājumā

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)
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LSF 

Ugunsdrošās bēniņu kāpnes LSF ugunsgrēka laikā var 
kalpot kā šķērslis uguns izplatīšanās ceļā. Kāpnes ir izga-
tavotas no cinkota tērauda, kurš 30 minūšu laikā spēj 
atvairīt uguns iedarbību. No ugunsdroša materiāla izga-
tavoto kāpņu lūkas vāku pa perimetru apņem speciāls 
blīvējums, kurš augstas temperatūras ietekmē izplešas 
un neļauj telpās ieplūst dūmiem. Visu kāpņu ražošanā 
izmantoto materiālu ugunsizturība ir pārbaudīta un 
atbilst ES noteiktajām normām. Pateicoties kāpņu šķēr-
veida salocīšanas principam, saliktā veidā kāpnes ir ļoti 
kompaktas un neaizņem daudz vietas. Speciālais, lūkas 
vāka atvēršanas leņķi regulējošais mehānisms ļauj pre-
cīzi pielāgot kāpņu augstumu telpas augstumam. Kāp-
nes paredzētas uzstādīšanai telpās ar maksimālo aug-
stumu līdz 320 cm.

LSF LSF 

Ugunsdrošās bēniņu kāpnes LSF ugunsgrēka laikā var Ugunsdrošās bēniņu kāpnes LSF ugunsgrēka laikā var 
kalpot kā šķērslis uguns izplatīšanās ceļā. Kāpnes ir izga-kalpot kā šķērslis uguns izplatīšanās ceļā. Kāpnes ir izga-
tavotas no cinkota tērauda, kurš 30 minūšu laikā spēj tavotas no cinkota tērauda, kurš 30 minūšu laikā spēj 
atvairīt uguns iedarbību. No ugunsdroša materiāla izga-atvairīt uguns iedarbību. No ugunsdroša materiāla izga-
tavoto kāpņu lūkas vāku pa perimetru apņem speciāls tavoto kāpņu lūkas vāku pa perimetru apņem speciāls 
blīvējums, kurš augstas temperatūras ietekmē izplešas blīvējums, kurš augstas temperatūras ietekmē izplešas 
un neļauj telpās ieplūst dūmiem. Visu kāpņu ražošanā un neļauj telpās ieplūst dūmiem. Visu kāpņu ražošanā 
izmantoto materiālu ugunsizturība ir pārbaudīta un izmantoto materiālu ugunsizturība ir pārbaudīta un 
atbilst ES noteiktajām normām. Pateicoties kāpņu šķēr-atbilst ES noteiktajām normām. Pateicoties kāpņu šķēr-
veida salocīšanas principam, saliktā veidā kāpnes ir ļoti veida salocīšanas principam, saliktā veidā kāpnes ir ļoti 
kompaktas un neaizņem daudz vietas. Speciālais, lūkas kompaktas un neaizņem daudz vietas. Speciālais, lūkas 
vāka atvēršanas leņķi regulējošais mehānisms ļauj pre-vāka atvēršanas leņķi regulējošais mehānisms ļauj pre-
cīzi pielāgot kāpņu augstumu telpas augstumam. Kāp-cīzi pielāgot kāpņu augstumu telpas augstumam. Kāp-
nes paredzētas uzstādīšanai telpās ar maksimālo aug-nes paredzētas uzstādīšanai telpās ar maksimālo aug-
stumu līdz 320 cm.stumu līdz 320 cm.

Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars 250 kg
— ugunsdrošības klase EI  30 min
— lūkas kārbas augstums 14 cm
— pakāpiena platums 8 cm
— pakāpiena garums
 kāpnēm ar platumu 70 cm 40 cm
 kāpnēm ar platumu 60 cm 32 cm
 kāpnēm ar platumu 50 cm 30 cm

Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem 

bēniņu kāpņu uztādīšana ir ātra un ērta. Kāpņu 
garumu iespējams ātri pielāgot telpas augstumam

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokom-
plektētas, un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami 
papildu sagatavošanas darbi

— speciāls blīvējums, kurš augstas temperatūras 
ietekmē izplešas un ugunsgrēka gadījumā neļauj 
telpās ieplūst dūmiem

— 3 gadu garantija

UGUNSDROŠĀS BĒNIŅU KĀPNES
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Kāpņu LSF zīmējums

AA

RR

CC

70 ÷12070 ÷120

1414

Izmēri
A [cm] C [cm] R [cm]

270 165 170

280 145 175

290 130 180

300 120 185

310 130 200

320 140 210

Bēniņu kāpņu LSF mazumtirdzniecības cenas ar PVN
atvēruma izmēri [cm] 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120

kārbas izmēri [cm] 49x68,5 69x88,5 59x118,5 69x78,5 69x88,5 69x108,5 69x118,5

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 300 cm 
358,00 358,00 358,00 358,00 358,00 358,00 358,00

Bēniņu kāpnes LSF, pievienojot papildsekciju, iespējams pagarināt un izmantot telpām, kuru augstums ir līdz 320  cm. 

Papildsekcija LSS
25,00

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)
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Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars  200 kg
— siltuma izolācijas koeficents 1.1 w/m²k 
— lūkas kārbas augstums  18 cm
— pakāpiena platums  8 cm
— attālums starp pakāpieniem  25 cm
— pakāpiena garums  34 cm
— siltumizolācijas slāņa biezums  3 cm

Kāpņu raksturojums:
— speciālais, lūkas vāka atvēršanas leņķi regulējošais 

mehānisms ļauj precīzi pielāgot kāpņu augstumu 
telpas augstumam

— nelieli lūkas kārbas izmēri
— vienkāršo montāžas principu dēļ bēniņu kāpņu 

uzstādīšana ir ātra un ērta. kāpņu garumu iespējams 
ātri pielāgot telpas augstumam

— hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku un kārbu 
nodrošina kārbā pa perimetru iefrēzētā blīvgumija

— lūkas vāks ir 36 mm biezs, termoizolējošs un apšūts 
ar baltu preskartonu

— papildu drošībai pakāpienos ir iestrādātas rievas, kas 
pasargā no slīdēšanas

— trīs gadu garantija

METĀLA BĒNIŅU KĀPNES – SABĪDĀMĀS

LST

No metāla izgatavotās kāpnes ir ērti sabīdāmas uz ter-
moizolējošā lūkas vāka, kas no abām pusēm ir apšūts ar 
baltu preskartonu. Hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku 
un kārbu nodrošina kārbā pa perimetru iefrēzētā blīvgu-
mija. Kāpņu „šķērveida” salocīšanas principa dēļ saliktā 
veidā kāpnes ir ļoti kompaktas un neaizņem daudz vie-
tas, līdz ar to arī kāpņu lūkas izmēri ir salīdzinoši nelieli. 
Kāpņu „S” veida sānu elementus to ekspluatācijas laikā 
ir iespējams izmantot kā rokturus. Kāpņu izmantošana ir 
vienkārša un ērta. Speciālais, lūkas vāka atvēršanas leņķi 
regulējošais mehānisms ļauj precīzi pielāgot kāpņu aug-
stumu telpas augstumam. Kāpņu atvēršanai un aizvēr-
šanai izmanto speciālu stieni. Noapaļotās formas eņģes 
un sānu elementi, kā arī pakāpienos speciāli iestrādātās 
pretslīdēšanas rievas garantē kāpņu lietošanas drošību. 
Kāpnes ir paredzētas uzstādīšanai telpās ar maksimālo 
augstumu līdz 320 cm.
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METĀLA BĒNIŅU KĀPNES – SABĪDĀMĀS

Kāpņu LST zīmējums

Bēniņu kāpņu LST mazumtirdzniecības cenas ar PVN
atvēruma izmēri [cm] 50x80 60x90 60x120 70x80 70x120

kārbas izmēri [cm] 50x78.6 58x88.6 58x118.6 68x78.6 68x118.6

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 290 cm 
197,00 204,00 212,00 204,00 220,00

Bēniņu kāpnes LST, pievienojot papildsekciju, ir iespējams pagarināt un izmantot telpām, kuru augstums ir līdz 
320 cm. 

Papildsekcija LSS
25,00

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)

Izmēri
A [cm] C [cm] R [cm]

270 132 150

280 128 150

290 142 160

300 138 160

310 152 170

320 148 170
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Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars 200 kg
— siltuma izolācijas koeficents 1.1 W/m²K 
— lūkas kārbas augstums 14 cm
— pakāpiena platums  8 cm
— attālums starp pakāpieniem 25 cm
— pakāpiena garums 34 cm
— siltumizolācijas slāņa biezums  3 cm

Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem 

bēniņu kāpņu uztādīšana ir ātra un ērta. Kāpņu 
garumu iespējams ātri pielāgot telpas augstumam

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplek-
tētas un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami papil-
dus sagatavošanas darbi

— kāpņu lūkas vāka redzamajā daļā nav metāla montā-
žas elementu, līdz ar to temperatūras starpību gadī-
jumā tie nepārklājas ar kondensātu

— hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku un kārbu 
nodrošina kārbā pa perimetru iefrēzētā blīvgumija

— lūkas vāks ir 66 mm biezs, termoizolējošs un apšūts 
ar preskartonu

— kāpņu eņģes, pateicoties to dubultajiem savieno-
jumiem, lielu slodžu gadījumos nodrošina teicamu 
kāpņu stabilitāti 

— papildus drošībai pakāpienos ir iestrādātas rievas, 
kas pasargā no slīdēšanas

LWM 

Bēniņu kāpņu LWM lūka ir izgatavota no priedes koka, 
un tās termoizolējošais vāks ir apšūts ar preskartonu. 
Kāpnes sastāv no trim salokāmām daļām. To sānu ele-
menti izgatavoti no tērauda profiliem (40*20*1 mm), 
bet pakāpieni no 1.0 mm bieza metāla. Kāpņu posmi ir 
nokrāsoti pelēki brūnā tonī RAL 7022. 
Kāpņu LWM konstrukcija, kā arī to izgatavošanā izman-
totie materiāli nodrošina to drošu izmantošanu arī tad, 
ja netiek izmantots kāpņu rokturis. 
Kāpņu komplektācijā ietilpst 
kāpņu pēdas, kuras pasargā 
grīdas segumu no mehānis-
kiem bojājumiem un palie-
lina kāpņu stabilitāti. Pēdas 
nostiprina kāpņu apakšējā 
galā pēc to pielāgošanas tel-
pas augstumam, kā noslē-
dzošos elementus.

BĒNIŅU KĀPNES - SALOKĀMĀS

Kāpņu raksturojums:Kāpņu raksturojums:
— pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem — pateicoties vienkāršajiem montāžas principiem 

— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplek-— bēniņu kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplek-

LWM LWM 

Bēniņu kāpņu LWM lūka ir izgatavota no priedes koka, Bēniņu kāpņu LWM lūka ir izgatavota no priedes koka, 
un tās termoizolējošais vāks ir apšūts ar preskartonu. un tās termoizolējošais vāks ir apšūts ar preskartonu. 
Kāpnes sastāv no trim salokāmām daļām. To sānu ele-Kāpnes sastāv no trim salokāmām daļām. To sānu ele-
menti izgatavoti no tērauda profiliem (40*20*1 mm), menti izgatavoti no tērauda profiliem (40*20*1 mm), 
bet pakāpieni no 1.0 mm bieza metāla. Kāpņu posmi ir bet pakāpieni no 1.0 mm bieza metāla. Kāpņu posmi ir 
nokrāsoti pelēki brūnā tonī RAL 7022. nokrāsoti pelēki brūnā tonī RAL 7022. 
Kāpņu LWM konstrukcija, kā arī to izgatavošanā izman-Kāpņu LWM konstrukcija, kā arī to izgatavošanā izman-
totie materiāli nodrošina to drošu izmantošanu arī tad, totie materiāli nodrošina to drošu izmantošanu arī tad, 
ja netiek izmantots kāpņu rokturis. ja netiek izmantots kāpņu rokturis. 
Kāpņu komplektācijā ietilpst Kāpņu komplektācijā ietilpst 
kāpņu pēdas, kuras pasargā kāpņu pēdas, kuras pasargā 
grīdas segumu no mehānis-grīdas segumu no mehānis-
kiem bojājumiem un palie-kiem bojājumiem un palie-
lina kāpņu stabilitāti. Pēdas lina kāpņu stabilitāti. Pēdas 
nostiprina kāpņu apakšējā nostiprina kāpņu apakšējā 
galā pēc to pielāgošanas tel-galā pēc to pielāgošanas tel-
pas augstumam, kā noslē-pas augstumam, kā noslē-
dzošos elementus.dzošos elementus.
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Kāpņu LWM zīmējums

Bēniņu kāpņu LWM mazumtirdzniecības cenas ar PVN
atvēruma izmēri [cm] 60x120 70x120

kārbas izmēri [cm] 58x118,6 68x118,6

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 270 cm – trīsdaļīgas LWM-270 

97,00 101,00

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)

Kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 
270 cm - trīsdaļīgas
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MSU

Stacionārās kāpnes ir izgatavotas no masīva egles koka 
un paredzētas ērtai nokļūšanai bēniņos, mansarda stāvā 
vai nokāpšanai pagrabā. Kāpnes ir novietotas 55° leņķī 
attiecībā pret sienu, tāpēc tās aizņem nelielu grīdas lau-
kumu. Pakāpienu novietojums ļauj ērti un droši pārvie-
toties pa šīm kāpnēm. 
Stacionārās kāpnes tiek piegādātas izjauktā veidā. Ir 
iespējams iegādāties:
— kāpnes MSU;
— kāpņu margas MXH.
Uzstādot stacionārās kāpnes, margas var izmantot pēc 
vajadzības vienā vai abās kāpņu pusēs. Maksimālais 
kāpņu augstums ir 290 cm.

Tehniskais raksturojums:
— maksimālais svars   160 kg
— pakāpiena platums  14 cm
— attālums starp pakāpieniem  25 cm
— pakāpiena garums  62 cm
— pakāpiena biezums  2.7 cm
— pakāpienu skaits  13
— kāpņu svars  23 kg
— kāpņu leņķis  55°
— minimālie griestu atvēruma izmēri 70x145 cm
— maksimālais telpas augstums  290 cm

Kāpņu raksturojums:
— vienkārša konstrukcija
— ērta un vienkārša kāpņu uzstādīšana 
— 3 gadu garantija

Tehniskais raksturojums:Tehniskais raksturojums:

MSUMSU

Stacionārās kāpnes ir izgatavotas no masīva egles koka Stacionārās kāpnes ir izgatavotas no masīva egles koka 
un paredzētas ērtai nokļūšanai bēniņos, mansarda stāvā un paredzētas ērtai nokļūšanai bēniņos, mansarda stāvā 
vai nokāpšanai pagrabā. Kāpnes ir novietotas 55° leņķī vai nokāpšanai pagrabā. Kāpnes ir novietotas 55° leņķī 
attiecībā pret sienu, tāpēc tās aizņem nelielu grīdas lau-attiecībā pret sienu, tāpēc tās aizņem nelielu grīdas lau-
kumu. Pakāpienu novietojums ļauj ērti un droši pārvie-kumu. Pakāpienu novietojums ļauj ērti un droši pārvie-
toties pa šīm kāpnēm. toties pa šīm kāpnēm. 
Stacionārās kāpnes tiek piegādātas izjauktā veidā. Ir Stacionārās kāpnes tiek piegādātas izjauktā veidā. Ir 
iespējams iegādāties:iespējams iegādāties:
— kāpnes MSU;— kāpnes MSU;
— kāpņu margas MXH.— kāpņu margas MXH.
Uzstādot stacionārās kāpnes, margas var izmantot pēc Uzstādot stacionārās kāpnes, margas var izmantot pēc 
vajadzības vienā vai abās kāpņu pusēs. Maksimālais vajadzības vienā vai abās kāpņu pusēs. Maksimālais 
kāpņu augstums ir 290 cm.kāpņu augstums ir 290 cm.

MSUMSU

Stacionārās kāpnes ir izgatavotas no masīva egles koka Stacionārās kāpnes ir izgatavotas no masīva egles koka 
un paredzētas ērtai nokļūšanai bēniņos, mansarda stāvā un paredzētas ērtai nokļūšanai bēniņos, mansarda stāvā 
vai nokāpšanai pagrabā. Kāpnes ir novietotas 55° leņķī vai nokāpšanai pagrabā. Kāpnes ir novietotas 55° leņķī 
attiecībā pret sienu, tāpēc tās aizņem nelielu grīdas lau-attiecībā pret sienu, tāpēc tās aizņem nelielu grīdas lau-
kumu. Pakāpienu novietojums ļauj ērti un droši pārvie-kumu. Pakāpienu novietojums ļauj ērti un droši pārvie-
toties pa šīm kāpnēm. toties pa šīm kāpnēm. 
Stacionārās kāpnes tiek piegādātas izjauktā veidā. Ir Stacionārās kāpnes tiek piegādātas izjauktā veidā. Ir 
iespējams iegādāties:iespējams iegādāties:
— kāpnes MSU;— kāpnes MSU;
— kāpņu margas MXH.— kāpņu margas MXH.
Uzstādot stacionārās kāpnes, margas var izmantot pēc Uzstādot stacionārās kāpnes, margas var izmantot pēc 
vajadzības vienā vai abās kāpņu pusēs. Maksimālais vajadzības vienā vai abās kāpņu pusēs. Maksimālais 
kāpņu augstums ir 290 cm.kāpņu augstums ir 290 cm.

Tehniskais raksturojums:Tehniskais raksturojums:

STACIONĀRĀS KĀPNES MSU



23www.fakro.lv

Kāpņu MSU un margu MXH zīmējumi

191,7191,7
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Stacionāro kāpņu mazumtirdzniecības cenas ar PVN
minimālie atvēruma izmēri [cm] 70x145

Stacionārās kāpnes telpām, kuru augstums ir līdz 290 cm MSU - 290
153,00

Kāpņu marga MXH  
46,00

 - pieejamas pasūtot (līdz 4 nedēļām)
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FAKRO bēniņu kāpņu raksturojums

koka kāpnes metāla kāpnes

salokāmās bēniņu kāpnes
sabīdāmās 

bēniņu 
kāpnes

šķērveida bēniņu kāpnes
salokāmās 

bēniņu 
kāpnes

LWS Smart LWK Komfort LTK Termo LWF LDK LSF LST LWM

nekrāsots lūkas vāks        

balti krāsots lūkas vāks        

siltināts lūkas vāks 36 mm        

siltināts lūkas vāks 66 mm        

ugunsdrošs lūkas vāks        

pakāpieni nav izvirzīti virs 
kāpņu sānu elementiem        

pakāpieni ir izvirzīti virs kāpņu 
sānu elementiem        

pakāpienos iefrēzētas rievas, 
kas pasargā no paslīdēšanas        

lūkas kārbas augstums: 14 cm        

lūkas kārbas augstums: 18 cm        

lūkas kārbas augstums: 22 cm        

kāpņu rokturis        

kāpņu pēdas        

apdares līstes        

kāpņu barjera        

vienkārši montāžas principi visu Fakro bēniņu kāpņu uzstādīšana ir ātra un ērta

3 gadu garantija visām FAKRO bēniņu kāpnēm ir 3 gadu garantija

 ietilpst kāpņu komplektācijā 

 iespējams iegādāties par papildus samaksu 

 nav iespējams 
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Sienas lūkas DWK mazumtirdzniecības cenas ar PVN
atvēruma izmēri [cm] 55 x 80 60 x 80 60 x 100 60 x 110 70 x 90 70 x 100 70 x 110

46,00 48,00 50,00 52,00 50,00 52,00 53,00

 

 - Pieejamas pasūtot (līdz četrām nedēļām)

SIENAS LŪKA

DWK

Izbūvējot mansarda telpas, it īpaši mājās ar divslīpu jum-
tiem, bieži vien zem jumta plaknēm izveidojas nelielas, 
grūti izmantojamas telpas. Šādas nišas, iebūvējot starp-
sienu, vislietderīgāk ir izmantot kā noliktavas, gardero-
bes vai palīgtelpas. Lai piekļūtu šīm telpām lielisks risi-
nājums ir sienas lūkas DWK. Lūka ir izgatavota no priedes 
koka, un tās termoizolējošās durtiņas ir apšūtas ar baltu 
preskartonu. Durtiņas ir atveramas uz sāniem, eņģu 
novietojums ir viegli maināms un līdz ar to durtiņas var 
atvērt gan uz labo, gan kreiso pusi. Sienas lūkas kom-
plektācijā ietilpst: lūkas kārba, durtiņas, nepieciešamā 
furnitūra un rokturis. Līdz ar to lūkas uzstādīšana ir vien-
kārša un ērta un neprasa papildu līdzekļus.

Tehniskais raksturojums:
— siltuma izolācijas koeficents 1.1 w/m²k 
— siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
— lūkas rāmja platums 9 cm
— lūkas rāmja biezums  2.7 cm
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LSF
Lappuse 16
LSFLSF
Lappuse Lappuse 
LSFLSFLSFLSF
Lappuse Lappuse 1166

LWM
Lappuse 20

LWS
Lappuse 4

LWK
Lappuse 6

LTK
Lappuse 8

LDK
Lappuse 10

MSU
Lappuse 22

Bēniņu kāpnes

Metāla bēniņu kāpnes

Stacionārās kāpnes

Salokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnes

Sabīdāmās bēniņu kāpnesSabīdāmās bēniņu kāpnes

LST
Lappuse 18

LWF
Lappuse 12

Šķērveida Šķērveida 
bēniņu kāpnesbēniņu kāpnesbēniņu kāpnesbēniņu kāpnesbēniņu kāpnesbēniņu kāpnes

Salokāmās bēniņu kāpnesSalokāmās bēniņu kāpnes

Sienas lūkas

DWK
Lappuse 25
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