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En starkare och säkrare anliggande stege.
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SÄKER ÅTKOMST MED PRIME
Den mest kraftfulla teleskopstegen hittills.

Innovation är själen i vårt företag och varje gång vi utvecklar en ny produkt eller vidare- 

utvecklar våra befintliga produkter sätter vi säkerheten främst. Under de senaste 25 åren 

har vi samlat på oss mycket erfarenhet och expertis. När vi utvecklade Prime Line tog vi allt 

vi har lärt oss och lade in i denna stegen.

BÄTTRE BLIR DET INTE
Med Prime Line får du en extremt praktisk stege som är lätt att använda och ett

nöje att arbeta med. Vi är det första och enda stegföretaget i världen som har utvecklat 

vågräta steg, våra 80 mm breda steg med räfflade kanaler minimerar risken att halka och 

gör det mycket bekvämare att arbeta på stegen under en längre tid.

Tack vare sin kompakta storlek är Prime Line både lätt att transportera i nästan vilket  

fordon som helst och lika lätt att ta med sig till arbetsområdet oavsett om det är trångt 

eller om du behöver en hiss för att komma dit. Väl där kan du enkelt justera höjden på 

stegen för att perfekt passa dina behov.



SÄKERHET
Vi byggde inte bara en fantastisk och extremt praktisk 

stege utan gjorde den också säker. Prime var den första 

teleskopstegen med vår patenterade triangulära rördesign. 

Den triangulära formen gör stegen mer vridbeständig 

och starkare än någonsin tidigare. Men det är inte allt, 

Prime Line har många innovativa detaljer som gör den 

så säker som möjligt. För att nämna några, de vinklade 

gummifötterna till att du alltid har maximal kontaktyta 

mot underlaget, röda indikatorer under varje steg gör 

det enkelt att se till att varje stegpinne är låst innan du 

använder stegen och gummitopparna förhindrar stegen 

från att glida och förhindrar samtidigt väggskador.

Med Prime tog vi allt vi vet om att designa kvalitetsstegar 

och inledde en ny era. Det är här säkerhet, kvalitet och 

design möts.



STÄLLBAR HÖJD
Dra ut stegen till önskad höjd.

SÄKRA STEG
Steg med räffflade kanaler

som leder bort smuts.

ERGONOMISK 
Breda och vågräta stegpinnar för 

att undvika halka och trötta fötter.

MJUKT STÄNGNINGSSYSTEM
Kontrollerad stängning för att  

undvika skador.

TOPSEKTION  
Fungerar individuellt och på ojämna 

ytor. Gummitoppar undviker att 

stegen glider och skador på väggar.

VINKLADE GUMMIFÖTTER
Maximal kontaktyta mot underlaget 

för att  risken att stegen glider.

TRIANGULÄR DESIGN 
Av naturen starkare och  

mer vridstyv.

SMART & SÄKER UPPLÅSNING
2 knappar för att stänga stegen.

Autostep® - Automatiskt upplåsningssystem
när man fäller ihop stegen.

SÄKER LÅSNING
Röda indikatorer för att garantera 

din säkerhet varje gång.

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



VÄLJ RÄTT STEGE FÖR DIG
Vår Prime Line finns tillgänglig i fyra olika storlekar.

Artikelnummer 72230-581

Antal steg 9

Stegdjup 80 mm

Arbetshöjd 3,8 m

Max höjd 3,0 m

Höjd, stängd 0,76 m

Bredd 0,47 m

Vikt 10,2 kg

Artikelnummer 72226-541

Antal steg 8

Stegdjup 40 mm

Arbetshöjd 3,4 m

Max höjd 2,6 m

Höjd, stängd 0,72 m

Bredd 0,45 m

Vikt 8,0 kg

Artikelnummer 72235-781

Antal steg 11

Stegdjup 80 mm

Arbetshöjd 4,3 m

Max höjd 3,5 m

Höjd, stängd 0,87 m

Bredd 0,55 m

Vikt 15,2 kg

Artikelnummer 72235-681

Antal steg 11

Stegdjup 80 mm

Arbetshöjd 4,3 m

Max höjd 3,5 m

Höjd, stängd 0,87 m

Bredd 0,86 m

Vikt 14,7 kg

Artikelnummer 72241-871

Antal steg 13

Stegdjup 80 mm

Arbetshöjd 4,9 m

Max höjd 4,1 m

Höjd, stängd 0,93 m

Bredd 0,56 m

Vikt 17,4 kg

Artikelnummer 72241-681

Antal steg 13

Stegdjup 80 mm

Arbetshöjd 4,9 m

Max höjd 4,1 m

Höjd, stängd 0,94 m

Bredd 0,9 m

Vikt 16,7 kg 

PRIME LINE 3,5 M SB

PRIME LINE 3,5 M SPRIME LINE 3,0 MPRIME LINE 2,6 M

PRIME LINE 4,1 M SBPRIME LINE 4,1 M S



JUSTERBARA SÄKERHETSFÖTTER
En stege måste alltid stå rakt för att vara 
säker att använda. Oavsett var du placerar 
din stege kommer du att ha full kontakt 
med marken med våra säkerhetsfötter.

Art. No. 9190-101

VERKTYGSBRICKA
Detta lilla men händiga tillbehör låter dig 
att placera verktyg, skruvar eller annan 
utrusting på en praktisk bricka medan du 
arbetar.

Art. Nr. 9202-101

VÄGGFÄSTE
Ett perfekt väggfäste för att hålla ordning 
och reda på stegen. Med Telesteps snygga 
väggfäste kan du vara säker på att du hittar 
stegen på samma ställe varje gång
– samtidigt sparar du utrymme.

Art. No. 9195-101

MARKSPIKAR
Underlaget kvittar - snö, is eller lera. Bättre 
grepp finns alltid nära till hands.

Art. No. 9205-101

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
När du använder vår praktiska väska till din 
Prime-stege har du båda händerna fria och 
kan bära fler verktyg eller annan utrustning 
samtidigt.

Art. No. 9195-101

RESERVDELAR
Vår höga kvalitet gör att våra produkter 
håller länge. Väldigt länge. Detta gör att slit-
delar ibland måste bytas ut för att stegen 
ska behålla samma höga säkerhetsnivå. På 
telesteps.se/reservdelar hittar du delar som 
du enkelt själv kan byta ut eller komplettera 
din stege med.

UNDERHÅLLSKIT
För att ytterligare förlänga och säkerställa 
stegens funktionalitet har vi skapat ett
Underhållskit innehållande rengörings-
svamp och en mikrofiberduk.

Art. No. 9205-101
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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.

®


