
LOFT LINE
Den smidiga vägen till vinden.

®
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SWEDEN



DEN SMIDIGA  
VÄGEN TILL VINDEN
Loft Line är en fristående produkt som 
du kan montera i ditt befintliga ramverk.

När vi utvecklade vår nya Loft Line drevs vi av ambitionen att skapa en säkrare stege som 

är enklare att installera och ännu enklare att använda. Slutresultatet blev ur alla aspekter 

världens bästa teleskopiska vindstege.

SÄKERHET
När det kommer till utveckling av stegar är säkerhet vår första prioritet och Loft Line är 

inget undantag. Loft Line är utvecklad med samma säkerhetsfunktioner som våra övriga 

stegar, vilket bland annat inkluderar säkerhetsflikar, breda och vågräta stegpinnar, vinklade 

gummifötter och en säker öppning med vårt unika bromssystem.

Loft Line är också tillverkad med våra patenterade triangulära tuber, vilket gör den starkare 

och med stöttålig. Den triangulära formen bildar också ett perfekt grepp för dina händer 

när du går upp och ned för stegen.



LÄTTARE ATT ANVÄNDA
Loft Line är extremt lätt att använda, lyft bara stegen från ramen och 

dra ut stegen till sin fulla längd. När du är klar är det lika enkelt att fälla 

tillbaka stegen eftersom den är utrustad med Autostep®. Tryck de två 

knapparna på det nedersta steget inåt och stegen låser upp sig själv 

medan du trycker ihop den för att haka på stegen på ramen igen.

ENKEL ATT MONTERA
Vi har också updaterat hur man installerar stegen, och gjort detta enklare 

med nya funktioner så som knappar på MAXI modellens översta steg 

vilket underlättar när man ska förlänga toptuberna. Vår uppdaterade 

monteringsanvisning guidar dig enkelt genom monteringen.



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

SMART & SÄKER UPPLÅSNING
2 knappar för att stänga stegen.

Autostep® - Automatiskt upplåsningssys-
tem när man fäller ihop stegen.

JUSTERBAR HÖJD
Loft Maxi är utvecklad med en flexibel 

höjdjustering för att upnå en säker 
lutningsvinkel.

SÄKER LÅSNING
Röda indikatorer för att garantera

din säkerhet varje gång.

TRIANGULÄR DESIGN 
Av naturen starkare och mer vridstyv.



SÄKRA & ERGONOMISKA STEG 
Breda och vågräta steg med räfflade  
kanaler för att minska risken att halka.

FLEXIBEL LÖSNING
Loft Line är en fristående produkt 
som du kan montera i ditt befintliga 
ramverk.

VINKLADE GUMMIFÖTTER
Maximal kontaktyta med golvet.

MJUK ÖPPNING
Kontrollerad öppning med inbyggt 

bromssystem.



TVÅ MODELLER
Loft Line finns i två modeller, Mini och Maxi.

MINI 9

H (mm) W (mm) L (mm)

2250 - 2450 520 600

MINI 9

Art. nr. 72324-541

Antal steg 9

Stegdjup 40 mm

Vikt 15,3 kg

H

L

W

100-124 mm

180 mm

MINI

H = Golv till underkant monteringsram
W/L = Minsta invändiga mått
Lucka ingår inte.



MAXI 10

H (mm) W (mm) L (mm)

2800 - 2950 520 1 100

2650 - 2800 520 1 000

2550 - 2650 520 920

2350 - 2550

2250 - 2350

MAXI 10

Art. nr. 72527-541

Antal steg 10

Stegdjup 40 mm

Vikt 16,6 kg

H

L

W

110 mm

MAXI

H = Golv till underkant monteringsram
W/L = Minsta invändiga mått
Lucka ingår inte.
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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.

®


