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Kontroll/Vedlikehold
Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av festskruenes forankring i veggen.

Trekk ut splinten (Gjør stigen innbruddsikker).
Fold ut stigen og den er klar til bruk.

Tåler hele familien - samtidig.

BØYLESTIGE UTTFELLBARE MED RYGGVERN



PRODUKTBESKRIVELSE:
Sørlandsstigen med ryggvern er 
en utfellbar stige med ryggbøy-
ler for rømning og adkomst fra 
bygninger.

Stigen monteres vertikalt til 
yttervegg slik at den kan brukes 
ved utgang fra tak, vindu, balkong 
eller lignende. Når man trekker ut 
en utløsersplint/låsesplint, folder 
stigen seg ut fra utløserpunktet 
oppe eller nede. Eventuelt over-
liggende stigeenheter kan utløses 
separat fra overliggende etasje.

Leveres i enheter med  
standardlengdene: 1,2 m,  
2,1 m og 5,7 m.
Enhetene kan kobles sammen til 
andre lengder og tilpasses indivi-
duelle behov.

MONTERING:
Bør være 2 stk. for å montere 
bøylestigen. 

Fest en skrue i toppen av stigen, 
deretter sett stigen i lodd og fest 
en skrue i bunn. For å komme til 
alle skruer som skal monteres må 
man lukke opp stigen, gjør dette 
pent og rolig da stigen ikke er 
forsvarlig festet ennå.

Monter så de 2 neste skruene i 
toppen og deretter jobb deg 
nedover med alle skruene.

I treverk bør du bruke 4mm, bor 
så kledningen ikke sprekker.

GENRELLE MÅL:
Stigen bør i regel starte 
120 cm fra underkant vindu 
- slik at første ryggvern kom-
mer i underkant av vindu.

UTLØSERSPLINT:
Utløsersplinten monteres helt til 
slutt på passende sted så bruker-
ne av boligen lett kan nå den. 128 
cm fra topp eller 30cm opp/ned 
fra dette.

Monter den ene vangen til veggen 
og den andre splintvangen til 
stigen.

Sett så i spliten i hullene på splint-
vangene. 

(Se bildet)
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Monterings- og bruksanvisning

PRODUKTBESKRIVELSE:
Sørlandsstigen er en utfellbar red-
ningsstige for rømning fra bygning-
er i tilfelle brann. 
Stigen monteres vertikalt til ytter-
vegg slik at den kan brukes ved
utgang fra vindu, balkong eller 
lignende. Når man trekker ut en
utløsersplint/låsesplint, folder 
stigen seg ut fra rømningspunktet
og helt ned. Eventuelt overliggende
stigeenheter kan utløses separat
fra en overliggende etasje.

Leveres i enheter med standard-
lengdene: 2,1 m, 3,9 m og 4,8 m.

Enehetene kan kobles sammen til
andre lengder og tilpasses 
individuelle behov.

MONTERING:
Begynn med å feste en skrue
øverst. Deretter bring stigen i lodd
og skru i de nederste skruefestene.
Deretter kan resten av skruene 
i veggen skrues inn.

GENERELLE MÅL:
Stigen bør i regel starte fra 
toppen av vinduet og normalt
stoppe fra 0,5 m til 1,0 m over
bakkenivå. Se mer utførlig info
senere

UTLØSERSPLINT:
Plassér utløsersplinten slik at alle
som bruker boligen lett kan nå
den.

Bor igjennom ytre stigevange 
(se bildet)

eller

splinthull lages gjennom plast-
lokket på toppen, i ytre stigevange
helt inntil knekk.

Bruk 4,5 mm bor.
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HUSMOR VINDU OG 
VINDU SOM VIPPER PÅ 
MIDTEN:
Bunnmål: Min. 120 cm fra
bakken.

Toppmål: Bør være 120 cm 
fra nedre vannbrett.

Avstand til vindu:
Maks 15 cm.

VED BALKONG:
Bunnmål: Min. 120 cm 
fra bakken.

Toppmål: Bør være min. 
120 cm over topprekkverk.

AVSTAND TIL REKKVERK
Bilde 1:
75 cm.

Bilde 2:
Min. 15 cm.

VED BALKONG MED 
LUKE I REKKVERK:
Bunnmål: Min. 120 cm 
fra bakken.

Toppmål: Skal være
120 cm fra gulv på balkong.

Avstand til rekkverk:
75 cm.

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING/PLASSERING PÅ VEGG
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TAK:
Fra tak må stigen plasseres slik at den er 
innenfor kravene i gjeldene byggeforskrift.

Stigen tilpasses til hvert prosjekt.

Normalt 120-150cm over gulvnivå, men kan 
også tilpasses andre måter.

SKJØTING:
Skjøtesett innholder:
4 stk. skjøtelasker, 16 stk. skruer, 3 stk. skjøte-
trinn. 

Alle standard lengdene kan settes 
sammen til en hel lengde.

Disse skjøtes sammen med 4 skjøtelasker 
som vist på bildet.

Nedre

Øvre

Utløsersplinthull

Utløserlask

Stige

ca 30 mm
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Monterings- og bruksanvisning

UTSTIKK OG INNHUK I FASADEN:
For utbygging over pyntelister og innhuk i fasaden benyttes:

Ved utbygging mellom 10 cm til 40 cm:
Brukes braketter, som er teleskopiske. Leveres i �ere størrelser 
10 cm – 15 cm eller 

15 cm – 23 cm eller
24 cm – 40 cm

Ved utbygging mindre enn 6 cm:
Brukes avstandstykker.
Leveres i 2 cm og 3,2 cm.
Disse kan benyttes sammen. 
Kan brukes ut til ca 6 cm, hvis over 6 cm bør man bruke teleskopiske 
braketter som over. 

SKJØTING:
Skjøtesett innholder:
2 stk. skjøtelasker, 8 stk. skruer, 1 stk. stigetrinn med  
2 stk. bolter og 2 stk. muttere.

Alle standard lengdene kan settes sammen til en hel lengde. 
Disse skjøtes sammen med 2 skjøtelasker som vist på bildet.

www.sor landsst igen.no 

MELLOM-UTLØSER:
Utløsersettet innholder:
1 stk. utløserlask, 3 stk. skruer, 
1 stk. splint.

Ved �ere etasjer kan hver etasje ha
sin utløser.

Kapp ytre vange der hvor man
ønsker att utløseren skal være.
Bruk bau�l eller bajonettsag.

Leg utløserlasken med 2 hull oppå
yttervangen. 
Merk av hvor hullene skal være.

Bor deretter 2 hull i den øverste
delen av stigen.
Utløserlasken skrues fast med 
2 skruer.

1 skrue skal skrues inn i nederste
hull på motsatt side slik 
att skruehodet vender inn i stigen.

Splinthullet bores til slutt ca 3 cm
ned fra skjøten som vist på bildet. 

Bruk 4,5 mm bor.

Skjøtelasker:
4 skruer i den nedre stigedelen og 2 
skruer i den øvre stigedelen. Den øvre er 
som regel den lengste delen. 

(Se bildet)
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Produktnavn : 
 

 STIGE MED RYGGVERN 
 

 
 
 
Produktbeskrivelse: 

- 

 

Sørlandsstigen Stige med ryggvern er en utfellbar stige med rygg bøyler for rømning 
og adkomst til bygninger. Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik att den kan brukes 
ved utgang/ inngang fra Tak, vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en 
utløsersplint/låsesplint, folder stigen seg ut fra utløserpunktet oppe eller nede. Eventuelt 
overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje. 
Leveres i enheter med standardlengdene 1,2, 2,4 og 5,7 m 
Enhetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov.   

  
 
 
 
Materialer :  
Tekniske data : 
 

- Trinn og vanger er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler 
- Overflate : Standard natureloksert 15my ( dvs mattgrå, sjøvannsbestandig ) 
- Legering, aluminium : 6063 T5 
- Skrue i rustfritt syrefast stål : A4skrue DIN 933 KL M6x45 
- Mutter i rustfritt syrefast stål : A4 låsemutter DIN 985 M6 
- Utløsersplint i rustfritt syrefast stål 
- Ytre mål sammen lukket : 155x120mm 
- Ytre mål utfelt : 625x730mm 
- Trinnavstand : 300mm cc 

Garanti : - 15 års garanti når montert, brukt som forutsatt. 
 

Vedlikehold : 
Kontroll : 

- Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av 
festeskruenes forankring til veggen. 

 
Godkjenning : 

- SINTEF Byggforsk : NBI Teknisk Godkjenning nr 2427 
- Tilfredstiller lastekravene i NS-INSTA 650 Stiger 
- Tilfredstiller lastekravene i EN- 131 
- Tilfredstiller kravene om rømning over 5 meter i Tek10 

Brannteknisk 
klassifisering : 

- Rømningstiger er brannteknisk  klassifisert etter Tek10 

 
Tilbehør : 

- Skjøtesett komplett  - Ekstra utløserstasjon, komplett sett  -  Utstigningsplatå -  
Håndtak  -  Utforing trinnløs brakett 10-40cm  -  Fjær  -  Avstandstykker 

- Skims 
 
 
Annet : 

Miljødeklarasjon : 
- Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs- liste om 

helse og miljøfarlige stoffer 
Avfallshåndtering / gjennbruksmuligheter : 

- Produktet kan leveres til materialgjennvinning ved vanlig offentlig avfallsdepot 
etter endt levetid. 

 
Henvisninger : 

- NBI Teknisk godkjenning  2427 :     www.byggforsk.no 
- Vinduer som rømningsvei :               Byggforskserien 520.391 

 
Produsent : 

Sørlandsstigen AS  
Niels Juels gate 3  
3256 LARVIK 
 

Tlf :          33 11 15 60  
  
Epost :      post@sorlandsstigen.no 
 

Leverandør : 
 

Fyll inn firma opplysninger : 


