
ECO LINE
För husägare och GDS.

®



PERFEKT FÖR HUSÄGARE
En praktisk stege som får jobbet gjort.

Smidigt låssystem med endast två knappar. Stor och liten, ändå enkel och användarvänlig 

utan kompromisser i kvalitet och säkerhet. Eco Line har ett elegant inbyggt luftdämpnings-

system för att minimera klämrisken när man fäller ihop stegen. Det är inte bara säkert 

utan gör stegen enkel att använda på samma gång.

Säker, funktionell och lätt att bära med sig. 

– Den perfekta vännen till ditt hem!



SÄKERHETSFUNKTIONER
Eco Line är utrustad med ett smidigt och säkert  

upplåsningssystem. Luftdämpningssystemet inuti  

tuberna, minimerar risken för att klämma sig när  

man fäller ihop stegen.

Stegpinnarna är utrustade med friktionsprofiler för  

att minska halkrisken.

Eco Line är tillverkad i hög kvalitativ anodiserad  

aluminium med beslag i glasfiberförstärkt plast.  

Stegen är också certifierad enligt EN131 och SP  

(RISE) certifierad.



ALLT SITTER I DETALJERNA
En stege är en stege säger dem, men vi vet att det är de små 
detaljerna som gör skillnaden.

STÄLLBAR HÖJD
Dra ut stegen till önskad höjd.

LUFTDÄMPNINGSSYSTEM
Kontrollerad stängning för att 

undvika klämda fingrar.

GUMMITOPPAR
Gummitoppar undviker att stegen 

glider och skador på väggar.

SÄKRA STEG
Steg med räfflade kanaler som 

leder bort smuts.

SÄKER LÅSNING
Röda indikatorer för att garantera 

din säkerhet varje gång.

SMART & SÄKER UPPLÅSNING
Två knappar för att stänga stegen.  

Autostep® - Automatiskt upplåsningssystem
när man fäller ihop stegen.



VÄLJ RÄTT STEGE
Vår Eco Line är tillgänglig i två olika storlekar.

Beroende på ditt användande rekommenderar vi olika stegar. Vilken arbetshöjd behöver du 

på stegen? Om du behöver nå en arbetshöjd på 4,6 meter, då är vår 3,8 meters stege rätt 

för dig.

Artikelnummer 20138-601

Antal steg 12

Stegdjup 40 mm

Arbetshöjd 4,6 m

Max höjd 3,8 m

Höjd, stängd 0,93 m

Bredd 0,91 m

Vikt 15,3 kg

Artikelnummer 20130-501

Antal steg 9

Stegdjup 40 mm

Arbetshöjd 3,8 m

Max höjd 3,0 m

Höjd, stängd 0,75 m

Bredd 0,5 m

Vikt 9,9 kg

ECO LINE 3,8 M ECO LINE 3,0 M



TILLBEHÖR
Våra tillbehör gör din vardag lite enklare.

För att ytterligare förbättra våra produkter och anpassa dem efter dina specifika behov 

finns det ett antal smarta tillbehör att välja mellan.

VÄSKA
Praktisk och rubustväska att bära din 
stege i, samtidigt som den skyddar 
stegen.

Premiumprodukter bör behandlas just så. Precis 

som en vackert konstruerad bil, behöver Telesteps 

stegar vård. Våra enkla och bärbara produkter blev 

precis ännu enklare att bära – med en väska på 

axeln, samtidigt är stegen skyddad och redo för 

arbete.

Art. No. 9195-101



MAINTENANCE KIT
Var säker, ta hand om din  
teleskopiska stege.

Av säkerhets- och funktionsskäl måste  
produkten alltid hållas ren, särskilt de  
teleskopiska rören och fotsteg. Smuts,  
fyllningar, målarfläckar, lim etc. måste 
rengöras efter varje användning och innan 
produkten är stängd.

Behandla din produkt med försiktighet så  
att den behåller sina unika egenskaper.

Art. No. 9205-101

GLIDSKYDD
Säkra upp din stege 

Om du har en plats där du regelbundet använder 
din steg är ett glidskydd en liten investering för 
ökad säkerhet.

Art. No. 9203-101
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Telesteps AB, Box 362, 573 24 Tranås, Sweden  
info@telesteps.com | www.telesteps.com

För många år sedan skapade vi en icon i stegvärlden och är idag erkända som

världsledande inom teleskopiska arbetsredskap. Vårt varumärke och våra

svensktillverkade och svenskutvecklade produkter, som är erkända för sin kvalitet

och design av användare över hela världen, försäkrar att vi alltid sätter

säkerhet och kvalitet först.

®


