
Feel the Difference

LOFT 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
Stora vindsluckor och tunga stegar som tar upp mycket 
utrymme är ofta ett nödvändigt ont. Detta stämmer inte när det 
gäller Telesteps’ vindstegar. Den är lätt att montera, tar upp lite 
utrymme och kräver bara en liten vindslucka. Tunga och besvärliga 
vindstegar tillhör gårdagens nyheter.

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. Säkerhetshake som förhindrar 
stegen från att glida ut när du öppnar luckan.

Välkommen upp på vinden!



LOFT MINI
Art. nr: 60324-101

Antal steg: 9

Stegbredd:  90 mm

Golv till infästning:  2,45-2,55 m

Min. lucköppning: 520x600 mm

Längd, hopskjuten:  1 m

Vikt:   13 kg

Art. nr: 60927-101

Antal steg: 10

Stegbredd: 90 mm

Golv till infästning: 2,52-3,0 m

Min. lucköppning: 520x920-1100 mm

Längd, hopskjuten: 1 m

Vikt: 15,5 kg

LOFT MAXI



LOFT MINI

Minsta öppning för lucka

A 2,21 - 2,45 m

B 520 mm

C 600 mm

D 100-124 mm

Dimension monteringsram

E 105 mm

F 440 mm

Loft Line yttermått

G 265 mm

H 760 mm

I 180 mm

Loft MINI är en vindstege lämplig för installationshöjd mellan 2,2 – 2,45 meter. En eventuell 
vindsluckan ska ha fritt utrymme för att kunna stängas, därav monteras stegen ovanför den 
stängda luckan. Stegen svängs upp på vinden, som då kräver fritt utrymme uppe på vinden 
(A2 = 105mm).
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A, Golv till underkant monteringsram (Ø)
D, Min.-Max. höjd på monteringsytan



LOFT MAXI

Dimension monteringsram

E 105 mm

F 440 mm

Loft Line yttermått

G 207 mm

H 896 mm

Loft MAXI är en justerbar vindstege lämplig för installationshöjd mellan 2,5 – 3,0 meter.  
En eventuell vindsluckan ska ha fritt utrymme för att kunna stängas, därav monteras 
stegen ovanför den stängda luckan. Vald installationshöjd avgör behov av loftöppningens 
storlek.
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Minsta öppning för lucka

A 2,52 – 2,75 m 2,70 – 2,80 m 2,75 – 2,85 m 2,80 – 2,90 m 2,85 – 3,0 m

B 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm

C 920 mm 950 mm 1000 mm 1050 mm 1100 mm

A, Golv till underkant monteringsram (Ø)
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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.


