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 Förloppet vid en brand är ofta snabbt och 
förödande. Flyktvägen kan plötsligt bli 
blockerad och ett fönster eller en balkong 
blir enda vägen ut. En räddningsstege kan 
rädda liv om olyckan är framme. 
Räddningsstege SDS är en stark och stabil 
stege som är enkel att använda. Vid 
evakuering hängs den på fönsterkarmen 
och fälls ut genom fönstret. Fotstegen är 
räfflade och har distans från väggen, vilket 
underlättar nedstigning. 
Stegen är främst avsedd för villor, radhus 
och byggnader med max två våningar. 

Robust och stabil konstruktion 

Räddningsstegen SDS har en robust upphängnings-
anordning i form av stålkrokar som enkelt hängs på 
fönsterkarmen. Inga fästskruvar eller krokar behövs. 
Upphängningsanordningen är justerbar för olika 
bredder på fönsterkarmen, från 15-30 cm.  
De stabila fotstegen är tillverkade i halksäker, 
räfflad aluminium. Ett kraftigt nylonband håller 
samman stegen. Fotstegen har praktiska distanser 
som gör att de hamnar en bit ut ifrån väggen, vilket 
underlättar nedklättring. 
Stegen levereras i en kartong som bör förvaras så 
att man på enklast möjliga sätt kan nå den, t ex i  
ett skåp eller under sängen. Den är förpackad för att 
fungera optimalt i en evakueringssituation, därför 
bör den inte fällas upp under övning. 
Stegen finns i två längder: 3,9 meter och 7 meter. 

Enkel att använda 

Stegen hängs enkelt över fönsterkarmen eller 
balkongräcket. Medan stegen faller ut håller man 
stadigt i krokarna. 
Stegen hamnar direkt i rätt läge och är omedelbart 
klar för användning. 
 
 

Vid evakuering: 

● Stäng dörren till rummet 
innan fönstret öppnas för  
att minska risken för att 
branden sprider sig. 

● Fäll ut stegens stödstag och 
fäst dem vid bultarna på 
fästkrokarna. 

● Placera fästkrokarna över 
fönsterkarmen med stegen 
hängande utanför, längs 
med ytterväggen. 

● Dra i stroppen för att fälla  
ut stegen. 

● Kontrollera att stegens 
krokar sitter stabilt på  
plats över karmen och kliv 
försiktigt ut på stegen med 
benen först. Håll i fäst-
krokarna som stöd. 

● Håll kroppen nära stegen 
medan du klättrar nedåt,  
så håller den sig stabil. 

Tekniska data 

Varianter och artikelnummer 

 

Material i fotsteg Aluminium, räfflad 
Material i band Nylon 
Material i upphängningskrok Stål 
Stegavstånd 32 cm 
Stegbredd 30 cm 
Maxbredd på karm 30 cm 
Max belastning 200 kg (testad och 

godkänd för 450 kg) 

Längd Vikt Mått hopfälld bxdxh Artikelnr 
3,9 m   16-8422-04 
7 m   16-8422-07 

Med några enkla handgrepp är stegen klar för 
användning. 
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