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ESCADAS
PARA SÓTÃO
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Facilita o acesso cômodo e seguro nos espaços abaixo do telhado não habitados. 
Resultam em um elemento altamente funcional e resistente e não modifica o espaço 
na habitação. Cumprem todos os requisitos técnicos e de segurança, garantindo 
conforto completo ao usúario.

ESCADAS DESMONTÁVEIS 
PARA SÓTÃO
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ECONOMIA DE ESPAÇO
A escada de sótão FAKRO no momento de dobrar e 
desdobrar não requer desmasiado espaço. A estrutura 
da escada fica escondida e perfeitamente fechada no 
teto. Desta forma, economizamos o espaço no local 
onde a escada foi instalada.

INSTALAÇÃO FÁCIL 
O sistema de instalação permite uma fácil montagem 
das escadas entre duas pessoas e o ajuste do com-
primento da escada até a altura do piso.  A escada é 
entregue ao cliente totalmente montada e não 
necessita de pré-instalação.

FACILIDADE DE USO
Apropriada construção no mecanismo de abertura 
da tampa no alçapão.
São entregues juntamente com a escada um pegador 
para a prática abertura e fecho da escada com facili-
dade.

ACESSÓRIO ADICIONAL
A fim de aumentar o conforto do usúario e acelerar a 
instalação da escada A FAKRO dispőe de acessórios 
adicionais.

GARANTIA
As escadas FAKRO tem uma garantia de 3 anos.
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A empresa FAKRO possui uma ampla gama de escadas desmontáveis que permitem satisfazer as necessidades 
individuais dos clientes.
Todos os modelos das escadas desmontáveis asseguram uma alta vedação perimetral e  isolamento 
térmico, cumprindo todos os requisitos da norma PN – EN 14975:2007.  
O modelo mais básico é a escada LWS. Os clientes que dispőe de um maior orçamento podem escolher o modelo 
LWK que garante maior conforto ao uso. A escada LWK está equipada com uma tampa isolante de cor branca, 
corrimão e peś de borracha para proteção. Para reduzir ao mínimo o tempo necessário para instalar a escada 
desmontavél na laje, se pode ultilizar a escada LWZ. O seguinte produto do grupo de conforto mais alto é a escada 
LWL que vem equipada com um corrimão adicional no segmento central e um mecanismo especial que facilita a sua 
recolha e desdobramento (dobramento e desdobramento) da escada.

ESCADAS DE MADEIRA COM SEGMENTOS SEGMENTO
 DESLIZANTE

TERMOISOLANTES  U=1,1 W/m2K SUPER 
TERMOISOLANTES

U=0,76 W/m2K

RESISTENTE AO fOGO 
El

2
=30 min

U=0,9 W/m2K

METÁLICA COM SEGMENTOS

TERMOISOLANTES U=1,1 W/m2KTERMOISOLANTES
U=1,1 W/m2K

MODELOS DE ESCADAS  
E SUA SELEÇĀO
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TERMOISOLANTES  U=1,1 W/m2K RESISTENTE AO fOGO 
El

2
=60 min

METÁLICA COM SEGMENTOS DE TESOURA MODULAR

A escada LTK Thermo foi projetada para aqueles clientes que buscam uma eficaz barreira térmica. Em caso de falta 
de espaço para desmontar a escada dispomos a escada de segmento deslizante LDK cuja a estrutura é bem parecida 
com a escada LWK.
Se a escada tiver que constituir uma barreira em frente à propagação ao fogo, temos a escada à prova de fogo LWF 
dobravéis com segmentos LMF dobravéis com segmentos ou a escada de tesoura LSF.   
A escada metálica LMS é a solução ideal para escadas de ultilização contínua, pois tem uma maior resistência.  
O modelo LMK tem a mesma versão só que vem equipada com um corrimão e a tampa em cor branca. Se 
necessitamos de uma instalação simples e  rápida, igualmente um elevado conforto de utilização, podemos ultilizar a 
escada LML ou todos os modelos de escadas de tesoura. A escada de tesoura LST, LSZ possui um tamanho reduzido 
na tampa do caixilho e caracterizam-se por uma rápida instalação. São destinadas para locais onde não tem espaço 
adequado para a colocação de uma escada com segmentos. Graças ao seu mecanismo especial, a abertura e 
fechamento podem ser  feitos com um puxador, indicados para áreas altas.
Caso disponha de mais espaço na sala pode-se ultilizar a escada modular MSU. Graças ao seu design simples e sólido 
são ideais para  uso frequente.

TERMOISOLANTES U=1,1 W/m2K RESISTENTE AO fOGO 
U=1,1  W/m2K



Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia
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CAIXILHO 
O Caixilho é fabricado em madeira.   
Após sua fresagem é colocado no 
local uma vedação perimetral 
que após o fecho da tampa garan-
tem o adequado estancamento das 
escadas.  A construção especial do 
caixilho, facilita a rápida instalação 
das molduras de acabamento.

TAMPA 
A tampa da escada desmontá-
vel com segmentos  é fabricada 
em madeira, podendo ser 
termo-isolante ou resistente 
ao fogo. O isolamento térmico 
aplicado impede a perda de 
calor, no caso da escada prote-
ge o aumento de  temperatura 
durante o incêndio. O acaba-
mento no exterior  é liso. Na sua 
superfície não se vê nenhum 
elemento de montagem, de 
modo que quando instalada 
a escada de sótão combinem 
perfeitamente com qualquer 
decoração no interior. 

DEGRAUS
Na superfície encontra-se ra-
nhuras anti-derrapantes que 
protegem contra o escorre-
gamento dos pés durante o 
uso das escadas.

PÉS DE BORRACHA
Feitos em material sintético 
que protegem o piso contra 
riscos e estabilizam a es-
cada. 

ESCADA 
A escada é composta de três ou 
quatro segmentos. Os segmentos 
podem ajustar-se até à altura 
desejada, e deslizam-se ao piso. 
A construção especial da escada 
e os materiais utilizados assegu-
ram a sua alta resistência.

MECANISMO DE ABERTURA DA 
TAMPA
O mecanismo único ultilizado facilita o uso 
das escadas.  Ao desbloquear a tampa, abre-se 
lentamente e não causa nenhum tipo de peri-
go para a sua utilização.  Além disso, mantém-
se na posição totalmente aberta, impedindo o 
seu fecho espontâneo durante o dobramento 
e desdobramento da escada.

ESQUADROS
As dobradiças no canto com 
patentes, endurecem o caixilho e 
previnem a mudança do compri-
mento de suas diagonais. Graças 
a isso o caixilho não se deforma, O 
esquadro aumenta a rigidez e asse-
gura o uso adequado e sustentável 
das escadas.
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia



ESCADA DE MADEIRA  
COM SEGMENTOS

ESCADAS DE 
MADEIRA

LwS
SMART

carga máxima 160 kg
parametros térmicos U  = 1,1 W/m2K

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

tampa bege

Degraus anti-derrapantes igualados às laterais

CA
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Possibilidade de instalar acessórios adicionais (Parareito, molduras exteriores, 
pés somente na versão de 03 segmentos, corrimão, escotilha superior). Cumprem os requisitos da norma En 14975



A escada LWS SMART é uma versão básica da escada 
desmontável, são compostas por 3 ou 4 - segmen-
tos. São fabricadas em madeira de pinho de alta 
qualidade. Possuem uma tampa termo-isolante de 
cor bege, que podem por exemplo ser pintadas 
com a cor desejada e pode facilmente combinar 
com as características no interior. Degraus anti-
deslizantes.O modelo da escada desmontável 
SMART pode adicionar alguns acessórios tais 
como: (pés de borracha, corrimão e parapeito).

Vedação perimetral
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DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LWS

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130  60x140 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 55x111 58 x 92,4 58 x 98,4 58 x 111 58 x 118,4 58 x 128,4 68 x 92,4 68 x 98,4 68 x 111 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 58 x 138,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 51 x 107 54 x 88 54 x 94 54 x 107 54 x 114 54 x 124 64 x 88 64 x 94 64 x 107 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 54 x 134 64 x 124 64 x 134

Altura da escada dobrada [cm] K 33 41 33 41 33

Distância de manobra [cm] R 159 138 159 162 138 159 162 179 
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 108 120 108 121 120 108 121 130 

Altura do caixilho [cm] 14

Número de segmentos 3 4 3 4 3

Medida [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130  60x140 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

escada com 3 segmentos

Código 67121 67104 67101 67102 67114 67111 67112 67113 67151 67152 67153 67154

escada com 4 segmentos

Código 67107 67106 67117 67116

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do degrau 

S 
[cm]

Espes-
sura do 
degrau

Z
[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 2 25

* aplica-se para as escadas com tamanho padrão 

PARÂMETROS DA ESCADA *

As escadas estao disponiveis somente nas medidas acima indicadas

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia



ESCADA DE MADEIRA  
COM SEGMENTOS

Lwk
kOMFORT

Pés retrateis

tampa branca

Corrimão

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

carga máxima 160 kg
parametros térmicos U = 1,1 W/m2K

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) Cumprem os requisitos da norma En 14975

ESCADAS DE 
MADEIRA



CA
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Vedação perimetral

A escada de sótão LWK komfort é uma escada de alta 
qualidade com 3 ou 4 segmentos.  Está equipada com 
uma tampa isolante de cor branca e acessórios para 
o uso confortável das escadas (pés de borracha, cor-
rimão). Degraus para a frente e estão além da lateral, 
o que facilita a movimentação neles.



11www.fakro.com

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LWK

E

W
A

L
B

S

R

C

M N

Z

G

K

H

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130  60x140 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 55x111,4 58 x 92,4 58 x 98,4 58 x 111,4 58 x 118,4 58 x 128,4 68 x 92,4 68 x 98,4 68 x 111,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 58 x 138,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 51 x 107 54 x 88 54 x 94 54 x 107 54 x 114 54 x 124 64 x 88 64 x 94 64 x 107 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 54 x 134 64 x 124 64 x 134

Altura da escada dobrada [cm] K 34 42 34 42 34

Distância de manobra [cm] R 159 138 159 162 138 159 162 179 
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 108 120 108 121 120 108 121 130 

Altura do caixilho [cm] 14

Número de segmentos 3 4 3 4 3

Medida [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130  60x140 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

escada com 3 segmentos

Código 67221 67204 67201 67202 67214 67211 67212 67213 67251 67252 67253 67254

escada com 4 segmentos

Código 67207 67206 67217 67216

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Espes-
sura do 
degrau

Z
[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 2 25

* aplica-se para as escadas com tamanho padrão 

PARÂMETROS DA ESCADA *

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

As escadas estao disponiveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

A escada de sotão LWZ é uma escada desmontável 
com 3-segmentos em madeira e tampa isolante, no 
qual o caixilho é feito com uma estrutura de metal 
ligado ao caixilho de madeira. Molduras de aço in-
tegradas e esquadros angulares para uma rápida 
instalação,  simplificam a instalação e reduzem 
o tempo para colocar a escada na laje.

LwZ

Pés de borracha

tampa branca

Molduras de acabamento

Corrimão

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

Sistema de instalação rápida no teto

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) 

Vedação perimetral

Moldura metálica integrada 
ao caixilho de madeira, 

molduras de acabamento 
e esquadros angulares para 

uma rápida montagem.

ESCADA DE MADEIRA  
COM SEGMENTOS

ESCADAS DE 
MADEIRA

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia


carga máxima 160 kg

parametros térmicos U = 1,1 W/m2K
espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

NOVO!
CA

RA
C

TE
RÍ

ST
IC

A
S
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DESENHO TÉCNICO DA ESCADA  LWZ

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60 x 120 70 x 120 70 x 130 70 x 140 60 x 130 70 x 130 70 x 140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 58,6x118,6 68,6x118,6 68,6x128,6 68,6x138,6 58,6x128,6 68,6  x 128,6 68,6  x 138,6

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 54x114 64x114 64x124 64x134 54x124 64x124 64x134

Altura da escada dobrada [cm] K 34

Distância de manobra [cm] R 162 179

Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 121 130

Altura do caixilho [cm] 14

Medida [cm] 60 x 120 70 x 120 70 x 130 70 x 140 60 x 130 70 x 130 70 x 140

Altura até o piso [cm] H 280 305

Código 862601                   862611                   862612                   862613                   862651                   862653                   862654                   

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

E

W
A

L

B

S

R

C

M N

Z

K

H

G

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Espes-
sura do 
degrau

Z
[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 2 25

PARÂMETROS DA ESCADA 

As escadas estao disponiveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:


carga máxima 160 kg 

parametros térmicos U = 1,1 W/m2K
espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

ESCADA DE MADEIRA  
COM SEGMENTOS

Pés de borracha

tampa branca

Dois corrimãos

Degraus anti-derrapantes- ultrapas-
sam a lateral

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) 

A mola a gás aplicada 
facilita o desdobramento 

e o dobramento da escada.

Corrimão adicional que 
aumenta o conforto e a 

segurança
da utilização. 

Entregue completamente montada, 
pronta para a instalação rápida  na laje.

ESCADAS DE 
MADEIRA

3 anos de
Garantia

LwL 
lux

CA
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S

Escada de sótão LWL Lux para aumentar a segurança 
e conforto de utilização vêm com um corrimão adi-
cional instalado no segmento central e também um 
mecanismo especial ,que por meio da mola a gás 
ajuda no desdobramento e dobramento da escada. 
Especial construção no mecanismo e  descarrega-
mento da tampa o que permitiu a eliminação do 
uso da fechadura.

Vedação perimetral
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Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm]  H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 58 x 118 68 x 118 68 x 128 68 x 138 58 x 128 68 x 128 68 x 138

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 64 x 124 64 x 134

Altura da escada dobrada [cm] K 34

Distância de manobra [cm] R 164 179 
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C  122 130 

Altura do caixilho [cm] 14

E

W L

S

R

C

M N

A B

Z

G

H

K

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LWL

Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Código 862001 862011 862012 862013 862051 862053 862054

CóDiGOS

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Espes-
sura do 
degrau

Z
[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G
[cm]

34 8 2 25

PARÂMETROS DA ESCADAMEDiDAS DA ESCADA

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas
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Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.



Pés de borracha

tampa branca

Corrimão

Degraus anti-derrapantes- ultrapas-
sam a lateral

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) 

ESCADA DE MADEIRA  
COM SEGMENTOS

carga máxima 160 kg
parametros térmicos U = 0,76 W/m2K

espessura da isolação 6 cm
espessura da tampa  6,6 cm

Classe de estanqueidade- a quarta mais alta segundo a norma EN12207

A tampa tem uma espessura de 
6,6 cm possuí um perfeito
parâmetro de isolamento 

e garantem um coeficiente 
U=0,76 W/m²K. 

Estrutura de madeira no qual 
o  interior é preenchido com 

material isolante.
Tal estrutura previne contra as 
perdas de calor e economiza 

energia.

Cumprem os requisitos da norma En 14975

LTk
Thermo

ESCADAS DE 
MADEIRA

3 anos de
Garantia

Dados técnicos:

CA
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S

A escada LTK Thermo é uma escada termo isolan-
te especial, destinada para locais onde existe uma 
grande diferença de temperatura entre o sótão e a 
habitação. A construção é parecida com a escada 
LWK Komfort porém possui um padrão adicional, 
uma tampa, Termo - isolante especial em cor 
branca e espessura de 6,6 cm e o caixilho com 
altura de 22 cm.

Vedação perimetral
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Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134

Altura da escada dobrada [cm] K 37

Distância de manobra [cm] R 164 167
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 118 121

Altura do caixilho [cm] 22

Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280

Código 66501 66511 66512 66513

A

W

M

E

B

L

N

H

C

R

S

K

G

Z

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LTK

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Espes-
sura do 
degrau

Z
[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 2 25

PARÂMETROS DA ESCADA

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.



LwF
RESISTENTE  

AO FOGO

carga máxima 160 kg
resistência ao fogo  El

2 
30 minutos 

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 4,2 cm

ESCADA DE MADEIRA  
COM SEGMENTOS

A tampa do alçapão vem 
equipada  com uma vedação 
perimetral que se dilata com 

alta temperatura e previne 
contra a penetração 

do fogo e fumaça causado 
pelo incêndio.  

Pés de borracha

tampa branca

Corrimão

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) 

EI 302

Cumprem os requisitos da norma En 14975 e En 1363-1

0.9

ESCADAS DE 
MADEIRA

3 anos de
Garantia

As escadas de sótão LWF resistente ao fogo 
constituem uma eficaz barreira durante o incêndio 
no interior do local.
Graças a alta propriedade de resistência ao fogo 
EI

2
=30 min. são ideais para instalação com 

áreas onde a lei exige esse tipo de escada. O 
mecanismo especial de abertura na tampa 
do alçapão elimina a  necessidade de uma 
fechadura.

CA
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S

Vedação perimetral
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M
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Z

G

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LWF

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130  70x140 70x130 86x130

Altura até o piso [cm]  H 280 305

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 84x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4 84x 128,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 80 x 124 64 x 124 64 x 134 80 x 124

Altura da escada dobrada [cm] K 35

Distância de manobra [cm]  R 172 177 194
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 140 152 163

Altura do caixilho [cm] 14

Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130  70x140 70x130 86x130*

Altura até o piso [cm] H 280 305

Código 66201 66211 66112 66113 66296 66253 66254 66297

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Espes-
sura do 
degrau

Z
[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 2 25

PARÂMETROS DA ESCADA

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.



LDk

ESCADA DE SEGMENTO DESLIZANTE

carga máxima 160 kg
parametros térmicos U

  
=1,1 W/m2K

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

O mecanismo elaborado 
permite o deslizamento 

dos segmentos  um sobre 
o outro. O  segmento mais 

comprido desliza-se para 
cima e para  baixo, tornando 

a escada  estável. Quando 
se fecha o segmento  fica 

escondido no sótão.

tampa branca

Corrimão

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

Cumprem os requisitos da norma En 14975

ESCADAS DE 
MADEIRA

3 anos de
Garantia

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) 

CA
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S

A Escada LDK é uma escada com dois segmentos, 
o segmento inferior é deslizante. A sua construção 
é parecida com as escadas de segmentos desdo-
bráveis. A escada LDK segmental são movidas uma 
sobre a outra. Isto torna possível a eliminação da 
distância de manobra necessária para desdobrá-
la. A construção permite o assento da escada na 
profundidade da laje.

Vedação perimetral
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Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120  70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 335

Código 861001 861011 861012 861013

C

L

E

W

M

N

G

Z

A

B

H

S

D

H
2

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LDK

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140

Segmento deslizante LDS  LDS -9  LDS -10  LDS -11

Altura até o piso [cm] H 280 300 335

Dimensão exterior do caixilho [cm] W x L 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Dimensão interior do caixilho [cm] M x N 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 130 140 150 
Max. altura no sótão depois de deslizar a 
escada para cima [cm] H2 130 155 184 
Max.comprimento no sótão depois de fechar 
a tampa [cm] D  129 155  185

Altura do caixilho [cm] 14

Max. espessura da laje [cm] 31,5

Compri-
mento do 

degrau
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Espes-
sura do 
degrau

Z
[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 2 25

PARÂMETROS DA ESCADA

MEDiDAS DA ESCADA

CóDiGOS

* A escada completa LDK compőe-se: a parte superior LDK (caixilho) e a parte inferior LDS (escada), embalados separadamente.
As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia
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CAIXILHO 
O caixilho da escada é feito de 
madeira, metal ou com um 
quadro de metal ligados com o 
caixilho de madeira. A especial 
construção do caixilho permite 
a fácil montagem das molduras 
de acabamento ou a moldura 
standard que  já está equipada.  
No qual juntos com o sistema 
de rápida montagem, reduzem 
o tempo necessário para a 
instalação das escadas no teto. 
Colocado no caixilho uma ou 
duas vedações perimetrais 
assegurando um adequado 
estancamento das escadas.

TAMPA 
A tampa da escada desmontá-
vel é fabricada em madeira ou 
metal pode ser termoisolante 
ou resistente ao fogo. O isola-
mento térmico aplicado impe-
de a perda de calor, igualmente 
a escada resistente ao fogo, re-
siste à um aumento significativo 
no momento do incêndio. O 
acabamento no exterior é liso, 
na sua superficie nao se vê ne-
nhum elemento de montagem, 
de modo que quando instalada 
a escada de sótão combinem 
perfeitamente com qualquer 
decoração no interior.

DEGRAUS
O projeto especial da su-
perfície dos degraus previne 
deslizamentos proporcionan-
do segurança ao usúario.

PÉS DE BORRACHA
Feitos em material sintético 
que protegem o piso contra 
riscos e estabilizam a escada. 

ESCADA 
Construção especial de metal e 
também dupla conexão da do-
bradiça garantem alta durabili-
dade das escadas. Os elementos 
da escada estão laqueados em 
cor cinza RAL 7022.

ESQUADROS
Dobradiças com patentes no 
canto que endurece o caixilho 
e previne a mudança do com-
primento de suas diagonais. 
Graças a isso o caixilho não 
deforma-se, e asseguram  o uso 
adequado e sustentável das 
escadas. É utilizado nas escadas 
com segmentos o esquadro 
aumenta a rigidez e a ligação 
móvel.

MECANISMO DE  ABERTURA DA TAMPA
O mecanismo único ultilizado facilita o uso das es-
cadas.  Ao desbloquear a tampa abre-se lentamente 
e não causa nenhum tipo de perigo para o usuário.  
Além disso mantém-se na posição totalmente aberta, 
impedindo o seu fecho espontâneo durante o do-
bramento e desdobramento da escada. Um adicional 
das escadas  LML e LMF é o mecanismo escondido no 
corrimão que ajuda a descarregar  a escada. No qual, 
ligados ao mecanismo de descarregamento na tampa 
permite o uso total das escadas com a ajuda da tira 
metálica.
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Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.



ESCADAS METÁLICAS 
COM SEGMENTOS

carga máxima 200 kg
parametros térmicos U =1,1 W/m2K

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

O projeto especial 
da dobradiça garante

a alta durabilidade das escadas
carga máxima - 200 kg 

tampa bege

Pés de borracha

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

ESCADAS 
METÁLICAS



Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) Cumprem os requisitos da norma En 14975

3 anos de
Garantia

Dados técnicos:

LMS
SMART

CA
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S

Escada de sótão LMS está articulada em 3 seg-
mentos, na qual a tampa e o caixilho são feitos de 
madeira de pinho. A  grade da escada é em metal 
e pintada com a cor RAL 7022. têm uma tampa 
isolante em cor bege, que podem por ex. pintar 
em qualquer cor e facilmente adaptar-se ao 
interior.

Vedação perimetral
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Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Código 861201 861211 861226 861213 861251 861253 861254

W

A

E H

B

L

R

S

C

N

K

G

M

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LMS

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 64 x 124 64 x 134

Altura da escada dobrada [cm] K 25,5

Distância de manobra [cm] R 157 175
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 118,5 127

Altura do caixilho [cm] 14

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S

[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 25

PARÂMETROS DA ESCADA

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

Escadas LMK diferencia-se da escada LMS pois 
possuí uma tampa branca e um corrimão em ver-
melho. O corrimão instala na lateral o qual facilita e 
assegura a movimentação na escada.



ESCADAS METÁLICAS 
COM SEGMENTOS

carga máxima 200 kg
parametros termicos U

 
=1,1 W/m2K

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

Tampa branca e corrimão

Pés de borracha

tampa branca

Corrimão

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

ESCADAS 
METÁLICAS



Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) Cumprem os requisitos da norma En 14975

3 anos de
Garantia

LMk
kOMFORT

CA
RA
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Vedação perimetral
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W
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E H
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L
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N

K

G

M

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 64 x 124 64 x 134

Altura da escada dobrada [cm] K 25,5

Distância de manobra [cm] R 157 175
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 118,5 127

Altura do caixilho [cm] 14

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

34 8 25

PARÂMETROS DA ESCADA

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LMK

Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Código 861401 861411 861412 861413  861451 861453 861454

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

Escadas de segmento LML é uma escada em me-
tal para sótão, que foi projetada a fim de garantir 
o máximo conforto de uso e manutenção.  Ao 
mesmo tempo, simplifica o processo de monta-
gem e ajustamento do comprimento da escada 
no alojamento.

LML
LUX

ESCADAS METÁLICAS  
COM SEGMENTOS

Os pés retráteis permitem o ajuste 
rápido do comprimento da escada 
com a altura do alojamento, não há 

necessidade de cortá-los.

ESCADAS 
METÁLICAS

Escondido no corrimão o 
mecanismo que ajuda a dobrar 

e desdobrar a escada.

Degrau adicional, diminui 
a distância entre o último 

degrau da escada e o chão 
no sótão.

Moldura metálica 
integrada ao caixilho 

de madeira, molduras 
de acabamento e 

esquadros angulares 
para uma rápida 

montagem.

NOVO!

Cumprem os requisitos da norma En 14975

Pés retrateis

tampa branca

Molduras de acabamento

Mecanismo de descarregamento da escada no corrimăo

Degraus anti-derrapantes e largura de 13 cm que ultrapassam
a lateral

Sistema de instalação rápida no teto

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) 

Vedação perimetral

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia


carga máxima 200 kg

parametros térmicos U = 1,1 W/m2K
espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

CA
RA
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ST
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A
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DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LML

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 59,6x118,6 68,6x118,6 68,6x128,6 68,6x138,6 59,6x128,6 68,6x128,6 68,6x138,6

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 56x114 65x114 65x124 65x134 56x124 65x124 65x134

Altura da escada dobrada [cm] K 31

Distância de manobra [cm] R 165 176

Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 120 130

Altura do caixilho [cm] 31

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

35 13 25

PARÂMETROS DA ESCADA

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Código 862401 862411                   862412 862413                  862451 862453 862454

A

W

E

H

C

R

B

L

N 

K

M

G
S

As escadas estao disponiveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

EI 1202

LMF
RESISTENTE  

AO FOGO

Construção especial na 
tampa e nos materiais 

utilizados em sua fabricação, 
durante 120 minutos   

protegem contra a entrada 
de fogo e fumaça.

Moldura de aço integrada 
para o sistema de rápida 

instalação, reduz o tempo 
para colocar a escada na laje.

Escondido no corrimão 
o mecanismo que ajuda 

a dobrar e desdobrar a 
escada.

O último degrau da escada 
colocado em uma pequena 

distância do chão..

30 www.fakro.pl

Cumprem os requisitos da norma  En 13501-2

Solução com o lançamento das escadas de sótão 
LMF permitem conciliar as exigências rigorosas 
das normas de segurança contra incêndio e 
conforto no acesso ao sótão. As escadas LMF 
durante 120 minutos protegem contra a en-
trada de fogo e fumaça tanto no sótão e no 
alojamento onde foi montada.

ESCADAS METÁLICAS  
COM SEGMENTOS

ESCADAS 
METÁLICAS

Pés retrateis

tampa resistente ao fogo

Molduras de acabamento

Mecanismo de descarregamento da escada no corrimão

Degraus anti-derrapantes e largura de 13 cm que ultrapassam 
a lateral

Sistema de instalação rápida no teto

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, molduras exteriores, escotilha superior) 

Vedação perimetral

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia



NOVO!
CA

RA
C

TE
RÍ

ST
IC

A
S

Dados técnicos:
carga máxima 200 kg

resistência ao fogo  El
2 
120 minutos 

espessura da isolação 8 cm
espessura da tampa 8,2 cm
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Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 70x130 70x140 86x130

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 59x118 68x118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138 84x128

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 55x114 64x114 64x124 64x134 80x124 64x124 64x134 80x124

Altura da escada dobrada [cm] K 34

Distância de manobra [cm] R 165 176

Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 120 130

Altura do caixilho [cm] 16

Compri-
mento do 

degrau 
E

[cm]

Largura 
do 

degrau 
S 

[cm]

Distância 
entre os 
degraus 

G 
[cm]

35 13 25

PARÂMETROS DA ESCADA

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

Medida [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 70x130 70x140 86x130

Altura até o piso [cm] H 280 305 

Código 862501                   862511                   862512                   862513                   862596                   862553                   862554                   862597                   

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LMF

E

W L

S

R

C

M N

A B

H

K

G

As escadas estao disponiveis somente nas medidas acima indicadas
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ESCADAS DE SEGMENTOS - ACESSÓRIOS PARA AS ESCADAS DESMONTÁVEIS
AC

ES
SÓ

RIO
S

PA
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SC

AD
AS
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PARAPEITO  LXB
O parapeito no espaço acima da laje (sótão), abertura no teto, facilita a descida 
da escada. Está fabricada em madeira de pinho. Fixa-se no caixilho da escada e 
reforça-se na parte da entrada com barras metálicas planas. Disponível na medida 
70x130 cm, para medidas mais pequenas da escada necessita de corte nos 
elementos horizontais do parapeito. Para medidas maiores que 70x130 cm deve 
ser passada as dimensões exatas das escadas para realizar o pedido.  A altura do 
parapeito é 95.

PÉS DE BORRACHA LXS
Fabricados em material sintético de fácil instalação fixam-se na parte inferior da 
escada como elementos de acabamento. Protege o pavimento da sala de possíveis 
danos e gracas a sua forma reforçam a estabilidade da escada. Pode-se colocar 
em escadas já instaladas. Estão disponíveis para as escadas com segmentos de 
madeira (com exceção   das de 4 segmentos).

ESQUADRO DE MONTAGEM  LXk
Os esquadros de fixação facilitam a instalação da escada no teto. São montados 
nos cantos do caixilho no qual fortalece a estrutura e preserva o comprimento 
igual da diagonal, os esquadros são parafusados e proporcionam o nivelamento 
rápido e preciso das escadas no teto. Os esquadros de rápida montagem estão 
pintados com a cor RAL 7022. Graças ao simples sistema de montagem o 
segmento da escada pode ser girado e dobrável e, adaptam-se na instalação em 
tectos com espessura de até 35 cm para todas as escadas com segmentos, com a 
exceção da  escadas LTK para os quais a espessura máxima da laje é de 43 cm.
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MOLDURAS DE ACABAMENTO LXL
As molduras de acabamento facilitam a integração estética da escada no telhado. 
Feita de madeira de pinho (molduras LXL) ou PVC (molduras LXL-PVC). A instalação 
é simples. As molduras LXL-PVC  estão disponíveis em branco e são compatíveis 
apenas com escadas fabricadas apartir de março de 2010. (com exceção da escada 
LWF). A largura adequada das molduras LXL  e LXL-PVC (3,5 cm) garante uma 
instalação profissional da escada.

LXL - PVC

LXL

DEGRAU ADICIONAL  LXT
O degrau adicional ajuda a descer do sótão, aumentando assim o conforto e 
segurança.  O degrau LXT padrão está instalado entre o último degrau da escada 
e o chão do sótão. Recomendado especialmente em situações, que tenham 
escotilha superior instalada na escada ou laje com grande espessura.

Molduras  LXL-PVC Dinponível para escadas

LWS LWK LWL LtK LDK LMS LMK

Dimensão padrão [cm] 60/70 x 120 a 86 x 140 

Dimensão não-padrão 1. Para a medida do caixilho < od 86x140cm deve ser cortado o tamanho padrão da moldura

Altura da moldura de acabamento 
após a montagem no caixilho [cm] 1

Largura máx. de estancamento que 
a moldura pode obsurecer após a 
montagem [cm]

2

Molduras LXL-P/-W Dinponível para escadas

LWS LWK LWL LtK LWF LDK LMS LMK

Dimensão padrão [cm] 70 x 140 

Dimensão não-padrão
1. Para a medida do caixilho <70x140cm deve ser cortado o tamanho padrão da moldura

2. Para a medida do caixilho <70x140cm para encomendar tamanhos fora do comum é necessário passar as medidas exatas do caixilho da escada.

Espessura da moldura de acabamento 
após a montagem no caixilho [cm] 1

Largura máx de estancamento 
para obsurecer a moldura após a 
montagem [cm]

2

Degrau adicional LXt

Dinponível para escadas 

LWS LWK LWL LTK LWF

LXT300
Largura externa do segmento 
da escada [cm] 38
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Dimensão comercial da escotilha LXW [cm] 50 x 80 55 x 111 60 x 90 60 x 94 60 x 100 60 x 111 60 x 120 60 x 130 60 x 140 70 x 80 70 x 94 70 x 100 70 x 111 70 x 120 70 x 130 70 x 140

Escotilha superior LXW
 Dinponível para escadas

LWS LWK LWZ LWL LtK LWF LMS LMK LML LMF LSt LSZ

Espessura máx. da laje,
que pode ser montada a
escotilha

31 ou após a montagem do  
stand. caixa de extensão 41. 

para esc. 4-segmentos é 
necessário ultilizar a caixa de 

extensão

31 ou após a montagem do  
stand. caixa de extensão 41

39 ou após a 
montagem do 
stand. caixa de 

extensão 49

31 ou após a montagem do stand. caixa de 
extensão 41

48 ou após a 
montagem do 
stand. caixa de 

extensão 58

33 ou após a 
montagem do 
stand. caixa de 

extensão 43

41- e necessário ultilizar a caixa 
de extensão

Altura do caixilho da escotilha 20

ESCOTILHA SUPERIOR  LXw
A escotilha superior evita a ventilação e acumulação da poeira na tampa e escada 
quando estão fechadas. Ajustam-se aos parâmetros de isolamento e estancamento 
da escada na qual foram montadas. A escotilha superior compőe-se: um quadro, uma 
tampa com espessura de 3,6 cm, ferragem, grampos de montagem, cilindro hidráulico 
(gás) e uma maçaneta. O quadro possuí um adicional uma vedaçăo perimetral.

Ao encomendar a escotilha superior padrão ou tamanhos fora do comum é necessário informar o modelo e a medida comercial da escada.  A dimensão da escotilha superior estará de acordo com a 
dimensão do caixilho das escadas.

Caixa de extensão LXN
Dinponível para escadas

LWS LWK LWZ LWL LtK LWF LDK LMS LMK LML LMF LSt LSZ

Altura do caixilho da caixa de extensão [cm] 10

 Máx. altura não-padrão da caixa de extensão [cm] 20 16 20

CAIXA DE EXTENSÃO LXN
Feito em madeira de pinho, a caixa de extensão se encaixa perfeitamente com o caixilho 
instalado nas escadas de sotão.Permite o acabamento estético da abertura no teto. No 
caso de lajes com uma espessura superior a 31 cm, para escadas de 4- segmentos ou 
tesoura LST e LSZ  a caixa de extenção serve como um elemento para aumentar a altura 
do caixilho, permitindo a montagem da escotilha de extensão LXW.

Dimensão comercial da caixa de extensão LXN [cm] 50 x 80 55 x 111 60 x 90 60 x 94 60 x 100 60 x 111 60 x 120 60 x 130 60 x 140 70 x 80 70 x 94 70 x 100 70 x 111 70 x 120 70 x 130 70 x 140

 Ao encomendar a caixa de extensão padrão ou tamanhos fora do comum é necessário informar o modelo e a medida comercial da escada.  A dimensão da caixa de extensão estará de acordo com a 
dimensão do caixilho das escadas.
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Maçaneta  LXZ
A maçaneta LXZ permite o fechamento da escotilha do lado do sótão ex: no momento de 
realizar trabalhos de conservação no sótão ou no telhado.
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Mecanismo de descarregamento LXM Dinponível para escadas

LWS LWK LWZ LTK LWF

Escadas com 3- segmentos Escadas com altura até o chão: 280, 305 cm* Escadas com altura até o chão: 280, 305 cm*

* - Montagem das escadas com um comprimento mínimo do caixilho de 120 cm.

Mecanismo de descarregamento LXM
O Mecanismo de descarregamento facilita dobrar e desdobrar a escada, aumentando 
o conforto das escadas do sotão. A aplicação do mecanismo LXM melhora o conforto 
ao ultilizar as escadas desmontáveis. O qual é instalado com uma altura máxima até ao 
chão de 305 cm. Disponível apenas para escadas com 3-segmentados. 

O comprimento da abertura no teto depende da altura do piso

número de segmentos
Largura da abertura no teto [cm]

Largura exterior da escada [cm]altura até o piso [cm] Comprimento da abertura no teto [cm]

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

254 280 94 140 4
50 55 34
56 82 38

232 280 111 140 3
50 55 34
56 82 38

272 290 112 140 4
50 55 34
56 82 38

243 305 130 140 3
50 55 34
56 82 38

290 325 120 140 4
50 55 34
56 82 38

Para as escadas com uma largura menor que 55 cm (largura da abertura no teto), não é possível instalar o corrimão.
ao encomendar a escada com tamanhos fora do comum, por favor, dê a dimensão real da abertura no teto. a medida da escada será reduzida para a necessária intalação.

Medidas nÃo padrÕes das escadas desmontáveis LwS e Lwk

* O corrimão LXH 50/17 são instalados nas escadas com caixilho de até 100 cm de comprimento, enquanto acima de 100 cm  de comprimento são instalados os corrimãos LXH 75/17.
* não incluí as escadas com 4- segmentos

CorrimÃo  LXH
O corrimão em metal facilita e assegura o uso da escada na sua utilização. Pode ser ins-
talado no segmento superior e no meio da escada. A tabela abaixo irá facilitar a seleção 
adequada do corrimão dependendo do modelo da escada.

Corrimāo LXH Altura até o piso
Modelo da escada

LWS/LWK/LWZ/LTK/LWF LDK LMK/LMS

Corrimão instalado no segmento superior da escada Não refere-se LXH 50/17 or LXH 75/17* LXH 75/16 LXH 75/14

Corrimão instalado no segmento no centro da escada 

280 LXH 88/9

Não disponível305 LXH 99/9

325 LXH 106/9
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia
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CAIXILHO 
O Caixilho pode ser feito em: ma-
deira, metal ou o quadro metálico 
unido com o caixilho de madeira. 
Em sua versão padrão é colocado 
a vedação perimetral e molduras 
exteriores. A estrutura do caixilho 
permite uma rápida instalação da 
escada de tesoura no teto e facilita 
o ajustamento na laje.

TAMPA 
A versão padrão das es-
cadas de tesoura estão 
compostas com uma tampa 
branca termo-isolante ou 
resistente ao fogo, fabri-
cada em madeira e metal. 
O acabamento exterior da 
tampa é liso e não mostra 
elementos estruturais.

DEGRAUS
O projeto especial da 
superfície dos degraus 
previne deslizamentos 
proporcionando segu-
rança ao usúario.

ESCADA 
A estrutura da escada de tesoura permite 
facilmente ajustar sua altura no local sem 
necessidade de ser cortada.  Além do 
mais, permite dobrar a escada conseguindo 
o tamanho reduzido e facilita a instalação da 
escada em pequenas aberturas ( a medida 
mais pequena da escada é de 50x70 cm.) Os  
degraus em forma de acordeão proporcio-
nam um aspecto moderno e facilitam o seu 
uso como corrimão.

ESQUADROS
Dobradiças com patentes no 
canto que endurece o caixilho 
e previne a mudança do com-
primento de suas diagonais. 
Graças a isso o caixilho não se 
deforma e asseguram  o uso 
adequado e sustentável das 
escadas. É utilizado nas escadas 
com segmentos o esquadro 
aumenta a rigidez e a ligação 
móvel.

MECANISMO DE  ABERTURA 
DA TAMPA
O mecanismo único ultilizado facilita 
o uso das escadas.  Ao desbloquear 
a tampa abre-se lentamente e não 
causa nenhum tipo de perigo para 
o usuário.  Além disso à mantém na 
posição totalmente aberta, impedindo 
seu fechamento espontâneo durante 
o dobramento e desdobramento da 
escada.
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.



LST

Degraus metálicos antideslizantes em 
forma de acordeão

Possibilidade de adicionar ou remover os degraus

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
 (Parapeito, escotilha superior) 

carga máxima 200 kg
parametros térmicos U =1,1 W/m2K

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

ESCADA   
DE TESOURA ESCADA DE TESOURA

Caixilho de madeira com
tampa branca com molduras 
de acabamento e esquadros 

para a instalação rápida e fácil.

tampa branca com molduras de acabamento

Cumprem os requisitos da norma En 14975

A escada de tesoura LST na versão padrão é equipada com 
uma tampa termo-isolante de cor branca com 3,6 cm de 
espessura. A estrutura do caixilho é padrão e de madeira e  
possui esquadros para montagem rápida. O mecanismo de 
abertura da tampa mantém-se em cada posição de aber-
tura parcial e na posição de abertura máxima. Isso garante 
a condução fácil e segura da escada.  
Além disso, a sua estrutura permite eliminar o uso da 
fechadura. A escada está pintada em cor cinza  RAL 
7022. Existe a possibilidade de aumentar a escada 
com altura max. 330 cm adicionando 2 degraus LSS.

3 anos de
Garantia
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Molduras de acabamento

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

Sistema de instalação rápida no teto

Vedação perimetral
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50x... 60x... 70x...

Comprimento do degrau [cm] E 26 30 38
Largura do degrau [cm] S 8

Distância entre os degraus [cm] G 25

Quantidade padrão de degraus (uni) 11

PARÂMETROS DA ESCADA

DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LST

Comprimento padrão da escada

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 51x80 60x90 60x120 70x80 70x120

Altura até o piso [cm] H 250 - 280  

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 51x79,4 59x 89,4 59 x 119,4 69 x 79,4 69 x 119,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 46 x 74 54 x 84 54 x 114 64 x 74 64 x 114

Altura da escada dobrada [cm] K 38,2 

Distância de manobra [cm]  R 150
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 146-134

Altura do caixilho [cm] 18

Escada com 1 
degrau a menos

Escada com 1 
degrau adicional Escada com 2 degrau adicional

230 240 290 300 310 320 330

As medidas das escadas desmontáveis não  incluída na 
tabela são as mesmas que para as escadas com uma altura 

de 250 - 280 cm

140 160 170

135 131 150 145 160 156 150

18

Medida [cm] 51x80 60x90 60x120 70x80 70x120

Altura até o piso [cm] H 250 - 280 

Código 860402 860432 860433 860426 860436

CóDiGOS

MEDiDAS DA ESCADA

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas

Degrau LSS-26 largura 50 cm

Código 860204

Degrau LSS-31 largura 60 cm

Código 860205

Degrau  LSS-38 largura 70 cm

Código 860206

Para pedir o degrau LSS indicar a medida da escada
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

LSZ

carga máxima 200 kg
parametros térmicos U =1,1 W/m2K

espessura da isolação 3 cm
espessura da tampa 3,6 cm

Moldura metálica integrada ao 
caixilho, molduras de acabamento 

e esquadros angulares para uma 
rápida montagem



ESCADA   
DE TESOURA ESCADA DE TESOURA

Degraus metálicos antideslizantes em 
forma de acordeão

Possibilidade de adicionar ou remover os degraus

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Parapeito, escotilha superior) 

tampa branca com molduras de acabamento

Cumprem os requisitos da norma En 14975

3 anos de
Garantia
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A  construção da escada LSZ é a mesma que a escada LST. 
A única diferença reside na construção da tampa que é 
composta de um embelecedor metálico integrado com 
a tampa de madeira e as molduras exteriores. É igual à 
escada LST o bloqueio da tampa a mantém-se em cada 
posição de abertura parcial e na posição de abertura 
máxima garante a condução fácil e segura da escada.  
A sua estrutura permite eliminar o uso da fechadura.  
Existe a possibilidade de aumentar a escada com 
altura max. 330 cm adicionando 2 degraus LSS.

Molduras de acabamento

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

Sistema de instalação rápida no teto

Vedação perimetral
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DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LSZ

Comprimento padrão da escada

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 50x80 70x80 70x120

Altura até o piso [cm] H 250 -280  

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 51x79,4 69 x 79,4 69 x 119,4

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 36 x 74 54 x 74 54 x 114

Altura da escada dobrada [cm] K 38,2 

Distância de manobra [cm]  R 150
Distância da escada após o desdobramento 
[cm]o desdobramento [cm] C 146 -134

Altura do caixilho [cm] 18

CóDiGOS

Escada com 1 
degrau a menos

Escada com 1 
degrau adicional Escada com 2 degrau adicional

230 240 290 300 310 320 330

As medidas das escadas desmontáveis não  incluídas na tabela são as 
mesmas que para as escadas com uma altura de 250 - 280 cm

140 160 170

135 131 150 145 160 156 150

18

50x... 60x... 70x...

Comprimento do degrau [cm] E 26 30 38

Largura do degrau [cm] S 8

Distância entre os degraus [cm] G 25

Quantidade padrão de degraus [uni] 11

PARÂMETROS DA ESCADA

MEDiDAS DA ESCADA

Medida [cm] 50x80 70x80 70x120

Altura até o piso [cm] H 250 - 280 

Código 860502 860532 860536

 As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas

Degrau LSS-26 largura 50 cm

Código 860204

Degrau  LSS-38 largura 70cm

Código 860206

Para pedir o degrau LSS indicar a medida da escada
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

 carga máxima 250 kg
resistência ao fogo  El

2 
60 minutos 

espessura da isolação 3cm 
espessura da tampa 5,4 cm

EI 602

ESCADA  
DE TESOURA

LSF
RESISTENTE 

AO FOgO

 a tampa da escada 
é equipada com uma junta

perimetral que dilata-se como 
reação as altas temperaturas, 

evitando desta forma a filtração 
de fumaças tóxicas na parte 

superior da habitação.

Cumprem os requisitos da norma En 14975 e En 1363-1



ESCADA DE TESOURA

Degraus metálicos antideslizantes em 
forma de acordeão

Possibilidade de adicionar ou remover os degraus

tampa branca com molduras de acabamento

3 anos de
Garantia

CA
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S

A escada à prova de fogo LSF no seu projeto resulta de 
uma eficaz barreira em frente à propagação do fogo 
impedindo a filtração de gases tóxicos no interior da 
habitação. Proporciona um intervalo de tempo de 
chegada, de vital importância para os bombeiros em 
caso de incêndio. A sua resistência ao fogo é de El

2
 

=60 minutos. Existe a possibilidade de aumentar a 
escada com 1 degrau adicional LSS há uma altura 
máxima de 320 cm.

Molduras de acabamento

Degraus anti-derrapantes- ultrapassam a lateral

Sistema de instalação rápida no teto

Vedação perimetral
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DESENHO TÉCNICO DA ESCADA LSF

Comprimento padrão da escada

Tamanho da abertura na laje [cm] AxB 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120

Altura até o piso [cm] H 280 - 300  

Dimensão exterior do caixilho [cm] WxL 49x68,5 59x 88,5 59 x 118,5 69 x 78,5 69 x 88,5 69 x 108,5 69 x118,5

Dimensão interior do caixilho [cm] MxN 44,8 x 64,8 54,8 x 84,8 54,8x114,8 64,8 x 74,8 64,8 x 84,8 64,8x104,8 64,8x114,8

Altura da escada dobrada [cm] K 40

Distância de manobra [cm] R 175 - 185
Distância da escada após  
o desdobramento [cm] C 145 - 120

Altura do caixilho [cm] 14

CóDiGOS

Escada com 2 
degrau a menos

Escada com 1 
degrau a menos

Escada com 1 
degrau adicional

240 250 260 270 310 320

As medidas das escadas desmontáveis não  incluída na 
tabela são as mesmas que para as escadas com uma altura 

de 250 - 280 cm

165 160 165 170 200 210

100 135 140 165 130 140

14

50x... 60x... 70x...

Comprimento do degrau [cm] E 30 32 40

Largura do degrau [cm] S 8

Distância entre os degraus [cm] G 25

Quantidade padrão de degraus [uni] 10

PARÂMETROS DA ESCADA

MEDiDAS DA ESCADA

Medida [cm] 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120

Altura até o piso H [cm] H 250 - 280 

Código 860101 860123 860126 860132 860133 860135 860136

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas

Degrau LSS-30 largura 50 cm

Código 860201

Degrau LSS-32 largura 60 cm

Código 860202

 Degrau  LSS-40 largura 70 cm

Código 860203

Para pedir o degrau LSS indicar a medida da escada
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Dados técnicos:

  instalação independente 

MSU
UNIVERSAL

ESCADA 
MODULAR  

DE MADEIRA ESCADA MODULAR

A escada modelar MSU Universal é fabricada em madeira de abeto. A escolha correta do ângulo de inclina-
ção e a simplicidade de seus elementos estruturais garantem a funcionalidade e conforto na sua utilização. 
A altura máxima para  a instalação da escada modular até ao chão é 290 cm . A largura exterior da escada é 
65 cm.
O modelo padrão não incorpora o corrimão MXH, está disponível sob o pedido do cliente e pode ser instala-
do na direita ou à esquerda. 
A escada é fácil de instalar e ajusta-se fácilmente a altura do piso.

carga máxima 160 kg
ângulo de inclinação 55̊

O corrimão MXH pode
ser instalado tanto no 

lado direito como no 
esquerdo

Forte estrutura de união 
entre os degraus e a escada 

Possibilidade de instalar acessórios adicionais
(Corrimão MXH) 

Degraus igualados as laterais

3 anos de
Garantia
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DESENHO TÉCNICO DA ESCADA MSU

Comprimento 
padrão da escada Depois do corte 

Altura máxima [cm] H 290 280 270 260 250 240

Altura da escada instalada com o corrimão [cm] H1 364  354 344 334 324 314

Medida mínima de abertura no teto [cm] AxB 70  x 145

Espaço ocupado pela a escada ao piso [cm] C 192 185 178 171 164 157

Espaço ocupado pela a escada ao piso com o corrimão [cm] R 207 200 193 186 179 172

Largura da escada [cm] W 65

Quantidade de degraus [uni] 13 12 12 11 11 10

Distância entre os degraus [cm] G 25

Espessura do degrau [cm] Z 2,7

Comprimento do degrau [cm] E 60

Largura do degrau [cm] S 14

grau de inclinação da escada [°] 55

MEDiDAS DA ESCADA

Medida [cm] 70x145

 

Altura del piso H [cm] H 290

Código 66810

CóDiGOS

Preço do corrimão MXH

Código 62028

As escadas estao disponiveis somente nas medidas acima indicadas
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Dados técnicos:

A porta L-Shaped DWK foi projetada para facilitar o acesso ao espaço criados no teto com a construção de 
uma parede para serem ultilizados como armários ou locais de armazenagem. Excelente isolamento térmico 
(U =1,1 W/m2K) e alta vedação reduzindo o máximo as perdas de calor. A porta L-Shapead está disponível em 
duas versőes: com abertura no lado direito e abertura no lado esquerdo. A porta padrão está composta com 
junção de acabamento de 3,5 cm de largura em cor natural. Caixilho termo-isolante com 3,6 centímetros de 
espessura, o quadro é feito de madeira de pinheiro folheados em ambos os lados com chapa branca HDF.   Dwk

PORTA L-SHAPEDPORTA 
DE MADEIRA 

parametros térmicos U = 1,1 W/m2K 
espessura da isolação 3 cm

fechadura universal 
mantém o fechamento 

adequado 

vedação de borracha 
garante o fixo aperto

Junção de acabamento

Junção de acabamento

3 anos de
Garantia
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DESENHO TÉCNICO DA PORTA L-SHAPED DWK

DiMENSŐES TÉCNiCAS DA PORTA L-SHAPED DWK 

CóDiGOS

As escadas estão disponíveis somente nas medidas acima indicadas

Medida [cm] 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x 110

Código 869900 869922 869924 869925 869933 869934 869935

Dimensőes da abertura [cm] AxB 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

Dimensőes da porta  [cm] WxL 53,4x78,4 58,4x78,4 58,4x98,4 58,4x108,4 68,4x88,4 68,4x98,4 68,4x108,4

Dimensőes do quadro [cm] MxN 48x73 53x73 53x93 53x103 63x83 63x93 63x103

Largura do quadro [cm] S 9 

Espessura do quadro [cm] Z 2,7 
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Dados técnicos:

Entregue completamente montada, 
pronta para uma instalação rápida na laje.

3 anos de
Garantia
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TFakro Sp.z o.o reserva -se o direito de fazer alteraçőes sem aviso prévio dos parâmetros técnicos e específicos dos produtos oferecidos durante a vigência deste catálogo. 
Todos os direitos reservados. O conteúdo não pode ser copiado, impresso sem a autorizacão por escrito da empresa FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.com


