Tør du hoppe?

Vern om verdiene!

Sørlandsstigen
- den utfellbare brannstigen
- Må det brenne før vi gjør noe?
- Trygghet er å vite.
- Rimelig livsforsikring.
- Ditt ansvar at andre kommer trygt ut.
- Huset er ikke komplett uten rømningsvei.
- Vern om det du er mest glad i.
- Det å sove i et hus uten redningsstige,
er som å kjøre bil uten sikkerhets-sele.
Sikrer du barna dine i bilen?
- Vi redder liv.
- Brannstiger er vårt fag.
- Det er kvalitet som gjør forskjellen.

Viktig å føle trygghet
Like viktig som det er at stigen skal tåle stor
belastning, er at den skal føles trygg.
I en brannsituasjon er det viktig å føle høy
grad av sikkerhet.
Sørlandsstigen kunne rent teknisk vært
konstruert rimeligere og spinklere, men det ville
redusert din opplevelse av sikkerhet.
For mange mennesker er dette alfa og omega
for i det hele tatt å tørre bruke stigen.

www.sorlandsstigen.no

Fjern sikringsbolten.
(Gjør stigen innbruddssikker
og kan ikke utløses fra
bakken ).

Sørlandsstigen
er spesialkonstruert for enebolig, rekkehus,
høyhus og boligblokker. Det er en redningsstige for evakuering av boligen i tilfelle brann.
Den fremkommer som en tynn list på veggen
og foldes ut til den blir en stige ved bruk.
- Stigen er nesten usynlig på veggen.
- Den er helt vedlikeholdsfri og med
livstidsgaranti.
- Dimensjonert til å tåle flere
mennesker enn det er plass til.
- Innbruddssikker med låsebolt
som kun kan utløses ved vinduet.
- Leveres i lengder tilpasset bygningen.

Trekk ut stigen og
den er klar til bruk.

Stigen er konstruert slik
at den tåler flere personer
enn det er plass til.

Store krav til stabilitet
Er man i store
høyder samtidig
med mange
mennesker i
samme stige,
trenger man en
stabil og stødig
stige.
Dette er spesielt
vektlagt i
Sørlandsstigen.
Den er spesialdesignet for å tåle
ekstreme belastninger alle veier.
HVER ETASJE KAN UTLØSE
OG BRUKE STIGEN.

Tiden er avgjørende
Fra en brann starter til huset er overtent tar det meget kort
tid. Som røykdykkere erfarer vi ofte at hvert sekund teller
for å redde liv. Fra brannvesenet får melding om brannen,
til vi røykdykkere er på plass, tar alltid noe tid.
Vi anbefaler derfor brannstiger som et godt supplement til
rømningsvei, slik at man kommer seg raskt og sikkert ut av
boligen. BRANNSTIGER REDDER FAKTISK LIV.
Tormod Rauan
Røykdykker i Larvik Brannvesen

Sørlandsstigen
Sørlandsstigen er konstruert og testet for å oppfylle
de nødvendige kravene i NS-INSTA 650 (Norsk
Standard og Skandinavisk Standard) og EN 131
(Europeisk Standard).
Sørlandsstigen er dimensjonert hos Ingeniørfirmaet
JHS med den mest avanserte beregningsmetode,
bl.a. fullstending FEM analyse (Finite Element
Method).
I tillegg er stigene grundig utprøvd og testet ved vår
fabrikk. Hver enkelt stige må passere en omfattende
kvalitetskontroll før den blir godkjent for salg.
Fullstendig dokumentasjon og testrapport fremlegges på vårt kontor på oppfordring.
Alle stiger blir i tillegg demonstrert og testet ute
hos kunden før salget er gjennomført.

Huset er ikke
komplett uten
rømningsvei!
Skims
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Utstigningsplatå

Brannstiger er anbefalt av:
- Brannvesenet.
- Norsk Brannvernforening.
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
- Forsikringsbransjen.
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