Annonse

Gutta på Sørlandsstigen er veldig fornøyd med tilbakemeldingene de har fått på den nye Bøylestigen. Fra venstre: Rune, Whalie, Bjørn Ole og Kjetil.

Sørlandsstigen med ny «Norsk
stige» for Verdensmarkedet.
Den nye Norske oppfinnelsen «Bøylestigen» fra Larviks bedriften
er unik i verdenssammenheng. Stigen måler 13 x 13cm når den
er innslått på veggen og er utrolig liten og nett.
Sørlandsstigen As
Brannstigen vil løse mange
problemstillinger og er ett
godt tilskudd i dagens byggenæring. Stigen er arkitektens drøm og ikke minst
resten av byggenæringen.
Stigen er 13*13 cm og leveres
i alle Ral farger og har utallige muligheter for montering
til forskjellige hus. De dekker
også nye tek10 kravene for
rømning.

grunn til å smile i Sørlandsstigen AS om dagen. Larviksbedriften har solgt og montert
ca. 40.000 brannstiger siden
starten i januar 2001. Daglig
leder Kjetil Andre Engvoldsen
har jobbet på salg avdelingen
siden 2009 og i 2011 kjøpte
han bedriften.

Hadde en ny ide.
De skjønte tidlig at det var
endringer på gang med tanke på rømningsvei ved brann
og adkomst til vinduer og tak.
Etter at påbudet kom på alle
typer siloer i Norge og Tek10
planer i nye byggeforskrifMed 15 år bak seg nå til vinteter var det bare å finne på en
ren er de godt etablert i stige
løsning som kunne
«De skjønte tidlig at det var brukes og ikke var for
stor.

endringer på gang med tanke på
rømningsvei ved brann og adkomst til vinduer og tak.»

markedet: - Ja, det går stigende, snart helt til himmels sier
daglig leder. Det er altså all

Oppfinneren
Kjetil
Andre satte seg ned
med saks og papir og
klipte til stigen som
i dag er patent søkt i snart
hele verden. - Noen venner
sa jeg var gal og at det mest

sannsynlig ikke ville fungere
og lo litt av ideen, men de har
alltid støttet meg, sier Kjetil.
Han fikk hjelp av tegnere som
mente at dette ikke gikk, men
ga seg ikke:
- Her er det bare å gasse på!
En gammel bekjent hos Karlsen og Solbakken maskinering
AS og firmaet Codi As i Skien
har hjulpet oss mye og etter
ca. 1,5 år med testing og feiling løsnet det. Tegningen ble
klarert så da var det bare å
starte med prototypen. Etter
testing og feiling i nesten 2,5
år klarte de sommeren 2014 å
få det til.
Sintef har vært med hele veien
fra starten og har vært en god
støttespiller som har passet
på at ting har gått riktig for
seg. Og de har testet litt kan
en si.
- Man lærer mye når man har
et så stort fagpanel rundt seg
som det jeg har hatt de siste 3

Bøylestigen passer fint i boligblokker mellom leilighetene også.
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årene. Ja, man lærer så mye
at jeg allerede er i gang med
ny patent innen samme fagområde, men denne gangen er
det ikke brannstige.
Men i dag er daglig leder fornøyd, for det fungerer til de
grader og flere av de store boligaktører i Norge som trenger
produktet er allerede på kundelisten - og det kommer flere
til hver dag.
Verdenslansering.
Sørlandsstigen er allerede i
gang og lansere stigen i andre
Land i Europa. og det som er
moro er at det vises internasjonal interesse for produktet.
Drømmer om USA.
Markedet over dammen og
nedover i Europa har blitt
strengere på dette feltet og
de tar sikkerhet mer og mer
på alvor. Markedene er store
i forhold til lille vakre Norge.
Men igjen rister venner og bekjente på hue og sier at gutten
er litt gal. - Mulig at det stemmer denne gangen også, men
prøve det skal de i alle fall.
Bedriften har solgt 25 % av
aksjene til ett investeringsselskap i Telemark som har stor
tro på produktet. Bedriften er
ikke lenger det lille firmaet
som står helt alene, nå har
de noen å støtte seg til for å
få dyttet selskapet oppover og
det er godt. Flott når noen har
samme målsetning som en
selv, da går ting litt lettere og
raskere.

Bøylestigen er en utfellbar stige som er liten og nett på veggen, den måler kun 13*13 cm innslått. Utslått er den 70*70.

Send kodeord BRANN til 2210 og vi ringer deg
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SØRLANDSSTIGEN AS
•

Oppstart i 2001.

•

Produserer og selger
stiger utviklet spesielt for eneboliger,
rekkehus, høyhus og
blokker.

•

Har opparbeidet seg
en egen fabrikk, eget
salgsnettverk og egne
montører.

•

Leverer fraktfritt over
hele landet.

•

Sørlandsstigen AS har
hovedkontor i Larvik,
Vestfold.

•

Sørlandsstigen AS er
oppfinner av Bøylestigen og har søkt om
patent.

•

Om du ønsker å se
mer av hva Sørlandsstigen leverer eller vil
kontakte bedriften for
mer informasjon, kan
du bruke QR-koden for
å komme direkte til
nettsiden deres.www.
sorlandsstigen.no

•

Bøylestigen oppfyller
alle TEK 10-krav og er
SINTEF-godkjent.

Brannstigen med ryggvern gjør det lett for familier å komme seg ut i trygghet.

