
Feel the Difference

COMBI 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.

FLEXIBEL
Stegarna kan justeras till optimal höjd för att passa just 

dina behov. De är små och kompakta för lagring och 
transport och med den teleskopiska funktionen och 
med minimal svängradie är stegarna perfekta även i 
små utrymmen.

KVALITÉ & SÄKERHET
Telesteps gör inga kompromisser. Produkterna är 
certifierade enligt ledande normer - EN 131, SP - 
för att nämna några. För mer info om Telesteps 
säkerhetsarbete besök www.telesteps.se

DESIGN
Enkelt låssystem med bara två knappar. 
Breda steg för säkrare och mer ergonomisk 
användning. Använd som anliggande stege 

eller som fristående stege.
Många stegar in EN stege. Genialt.

BROMSFUNKTION FRÅN TELESTEPS
Telesteps har utvecklat ett bromssystem 
för att minska klämrisken samtidigt 

som den är enkel att skjuta ihop. Det 
är inte bara säkert utan gör stegen 
lättare att använda samtidigt.



TILLBEHÖR

COMBI 2,3 M
Art. nr: 60623-501
Antal steg: 6 + 2
Stegbredd:  90 mm
Arbetshöjd:  3,1 m
Längd, utdragen: 2,3 m
Längd, hopskjuten:  0,71 m
Bredd:  0,69 m
Vikt:   14,5 kg

Art. nr: 60630-501
Antal steg: 8 + 2
Stegbredd: 90 mm
Arbetshöjd: 3,8 m
Längd, utdragen: 3,0 m
Längd, hopskjuten: 0,78 m
Bredd: 0,77 m
Vikt: 19,5 kg

COMBI 3,0 M

Arbetsbricka
9180-101

Bärhandtag
640-1192-101 (Combi 2,3 M)
720-1192-101 (Combi 3,0 M)
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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.


