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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 at 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 stige enheter kan utløses separat fra en overliggende etasje. 
- Leveres i enheter hovedmodul 5,7m, skjøtemoduler 1,2m. og 2,1m. 

- 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 (mattgrå, sjøvannsbestandig) 
- Legering, aluminium: 6063 T5 
- Skrue i rustfritt syrefast stål: A4skrue DIN 933 KL M6x45 
- Mutter i rustfritt syrefast stå: A4 låsemutter DIN 985 M6 
- Utløsersplint i rustfritt syrefast stål 
- Ytre mål sammen lukket: 164x129mm 
- Ytre mål utfelt: 756x820mm 
- Trinnavstand 300mm cc 

Garanti: - 15 års garanti, montert og 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 
- Tilfredsstiller lastekravene i NS-INSTA 650 Stiger 
- Tilfredsstiller lastekravene i EN- 131 
- Tilfredsstiller kravene om rømning over 5 meter i Tek10 

Brannteknisk 

klassifisering: 

- Rømningsstiger er brannteknisk klassifisert etter Tek10 

Tilgjengelig 

tilbehør: 

- Skjøtesett komplett - Ekstra utløserstasjon, komplett sett - 

Utstigningsplatå Håndtak - Utforing trinnløs brakett 10-40cm - 

Avstandsstykker 
- Skims 

Annet: 

Miljødeklarasjon:  

- Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs- 

liste om helse og miljøfarlige stoffer 

Avfallshåndtering / gjenbruksmuligheter:  

- Produktet kan leveres til materialgjenvinning ved offentlige avfallsdepot 

etter endt levetid. 

Henvisninger: 
- NBI Teknisk godkjenning 2427: www.byggforsk.no - Vinduer som 

rømningsvei: Byggforskserien 520.391 

Produsent: 
Sørlandsstigen AS 

Kanalgata 60 

3263 Larvik 

Tlf:    33 11 15 60  

Epost:   post@sorlandsstigen.no 

Leverandør: 
Fyll inn firmaopplysninger: 
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