
Feel the Difference

CLASSICO LINE



MÅNGA FÖRDELAR
ENKEL
Vi har alltid varit övertygade om att en smart stege är både lång och 
kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra 
stegen före användning går lika snabbt. När de röda låsbyglarna har 
fällts ut under varje steg,      signalerar dessa att stegen är låst och klar 
för användning med belastningar upp till 150 kg.

FLEXIBEL
Med den teleskopiska funktionen och med minimal        
svängradie är stegarna perfekta även i små utrymmen. 
Stegarna kan justeras till optimal höjd för att passa just dina 
behov - En teleskopisk stege är många stegar i en enda unik 
stege. I vårt sortiment finns även smarta tillbehör som gör 
ditt arbete ännu enklare.

SÄKER & KLASSISK
Säker, funktionell och lätt att ta med sig – Telesteps gör inga kom-
promisser. Stegen är liten och kompakt för lagring och transport. Vi 
monterar stegarna för hand och testar alla individuellt före leverans. 
Våra arbetsredskap är certifierade enligt EN 131/SP/TÜV.

Här sätter vi standarden för vad du kan förvänta dig från en teleskop-
isk stege - lång och kort, kvalitativ och säker med en användarvänlig 
touch. Detta är en produkt med resultat av svenskt designtänk - Enkel 
och användarvänlig med ingen kompromiss i kvalité eller säkerhet!



TILLBEHÖRCLASSICO LINE 2,6 M
Art. nr:  60226
Antal steg: 8
Stegbredd:  65 mm
Arbetshöjd:  3,8 m
Längd, utdragen: 2,6 m
Längd, hopskjuten:  0,72 m
Bredd:  0,47 m
Vikt:   8,1 kg

Art. nr: 60233
Antal steg: 10
Stegbredd: 65 mm
Arbetshöjd: 4,5 m
Längd, utdragen: 3,3 m
Längd, hopskjuten: 0,78 m
Bredd: 0,49 m
Vikt: 10,7 kg

CLASSICO LINE 3,3 M
Gummifötter Is Spikar

VäskaJusterbara Säkerhetsfötter

Art. nr: 60238
Antal steg: 12
Stegbredd: 65 mm
Arbetshöjd: 5,0 m
Längd, utdragen: 3,8 m
Längd, hopskjuten: 0,84 m
Bredd: 0,49 m
Vikt: 13,5 kg

CLASSICO LINE 3,8 M

Topp Stöd

Justerbara Säkerhetsfötter tillgängliga för 3,3 m / 3,8 m
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Tel: +46 140 38 68 00 | info@telesteps.com | www.telesteps.com

EN 131
European Standard
Europäische Norm
Norme Europenne
Conforme aux exigences
de sécurité

Telesteps skapade för länge sedan en ikon i stegarnas värld och idag är 
de världsledande inom teleskopiska arbetsredskap. Telesteps är kända för 
dess kvalité och design bland många hantverkare runt om i världen. De 

vet att Telesteps sätter säkerhet och kvalité högst.


