
Utrymningsstege
Fast monterad och mobil utrymningsstege 

Fast monterad utrymningsstege
Material: 

Mått:

106307

106308

Presto Brandsäkerhet AB, Box 315, Värmbolsvägen 2, 641 23 Katrineholm
Växel: 01045 20 000   |   Email: info@presto.se   |   www.presto.se

När olyckan är framme är det viktigt att man kan snabbt utrymma och sätta 
i sig i säkerhet om en insats inte bedöms möjlig. Röken är dock både giftig 
och hindrar sikten så att det kan bli svårt att orientera sig och hitta vägen 
ut. För dem som då befinner sig på andra våningen eller högre upp i 
byggnaden är en smidig och lätthanterlig utrymningsstege ofta den bästa 
vägen till säkerheten.

Fast monterad utrymningsstege
Fällbara utrymningsstegar är avsedd att monteras på fasaden vid fönster eller 
balkong på bland annat villor eller andra småhus. Stegen kan av säkerhetsskäl 
endast låsas och öppnas uppifrån. När den inte används är den hopfälld, vilket 
ger ett diskret intryck. Genom att dra ut en sprint som är placerad i höjd med 
det våningsplan som den når upp till fälls hela stegen ut för användning. Stegen 
är tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler.

Ett stort sortiment av fästbeslag och konsoler gör att stegen kan anpassas till 
praktiskt taget alla typer av fasader. Stegen levereras i längder mellan 1 och 8 
meter, som enkelt kan skarvas och därigenom användas för utrymning från flera 
nivåer. Fästbeslag för olika fasader och väggavstånd finns. Det får dock bara 
vara max 5m avstånd från utgång till marknivå för att detta ska vara en godkänd 
lösning

Mobil utrymningsstege
Jimmy Fasad
En lätt, stark och smidig utrymningsstege för i första hand villor radhus, 
tvåvåningshus och mindre kontor. Jimmy Fasad väger endast fem kilo och är 
därför lätt att hantera. Stegen förvaras normalt nedpackad i sin kartong. De båda 
medföljande fästkrokarna skall fästas ovanför fönstret på insidan i det rum där 
stegen skall användas.

Jimmy Fasad

106309

106453

106454

106455

106456:

Naturanodiserade. Skruvar i rostfritt syrafast stål 

Infälld: 85x45mm. Utfälld stege: 425mm ytterkant 

Stegpinne dim: 30x30mm. 300mm mellan pinnar. 

Mobil utrymningsstege
Material: Orange band av vävd polyester med 

brottstyrka 1.600kp. 
Vita steg av åldringsbeständigt 
plastmaterial med halkskydd. 

Mått:

Art.nr 

3411

3413

Stegyta 12x35cm. Stegavstånd 35cm

Längd

5,0 m

106458

Vikt Antal steg

5,6 kg     13 st

6,0 m 6,7 kg     16 st

Art.nr Mått Typ

3,9 m Stege 

4,8 m Stege  

106457

6,0 m Stege 

50 mm Fästbeslag 

100 mm Fästbeslag 

150 mm Fästbeslag 

200 mm Fästbeslag 

Utstigningsplattform 300x600mm

Handgrepp 

Användning: Vid användning hängs stegen upp i 
fästkrokarna, varefter hela förpackningen kastas ut. 
Konstruktionen gör att stegen hamnar i rätt läge utan att 
trassla sig och kan därför användas omedelbart. Jimmy 
Fasad levereras i längderna 5 - 6 meter. 
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