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Dafo räddningsstege är en stadig och stark 
stege för utrymning. Stegen är närmast 
avsedd för villor, radhus och mindre 
flervåningshus upp till 6 meters fönsterhöjd. 
Stegens dragspelskonstruktion gör att den tar 
mycket liten plats i hopfällt läge samtidigt 
som den i utfällt läge är mycket stadig och 
kan jämföras med en konventionell stege. Den 
har också ett stag som gör att fotstegen 
kommer på ett par decimeters distans från 
väggen vilket underlättar klättring.  

Lätt och stadig aluminiumstege 
Stegen är tillverkad i härdad lättmetall vilket gör den både 
lätt och stadig. Stegpinnarna är utförda i halkskyddad och 
räfflad aluminiumprofil.  
Stegen finns i fyra längder från 2,9 till 5,0 meter. 
Upphängningsanordningar är tillverkade i stål. Krokarna 
finns i fem storlekar för olika djupa fönsterkarmar. 
Normalt används krok 340 mm. Som alternativ finns även 
en väggkrok som skruvas fast på utsidan av fasaden.  
Upphängningsanordningen beställs separat. 

Enkel att använda 
Häng upp stegen med hjälp av upphängningskrokarna 
över fönsterkarm eller balkongräcke. Håll stadigt i 
krokarna och låt stegen falla ut.  
I utfällt läge är stegen helt stabil och lika stadig som en 
konventionell stege. Jämfört med en repstege är stegen 
säkrare och mer lättanvänd.  

Tekniska data 
Material i stege Stege aluminium 
Material i upphängningskrok Stål 
Stegavstånd 30 cm 
Stegbredd 34 cm 

Steglängder 
Längd Vikt Mått hopfälld l x b x h Art.nr 
2,9 m 6,8 kg 36 x 33 x 30 cm 16-8420-29 
3,8 m 9,2 kg 36 x 33 x 40 cm 16-8420-38 
4,4 m 10,6kg 36 x 33 x 46 cm 16-8420-44 
5,0 m 12,0 kg 36 x 33 x 52 cm 16-8420-50 

Andra längder upp till 6 meter kan levereras på begäran.  

Upphängningsanordningar 
Typ Lämplig för Art.nr 
Krok 135 mm Balkongräcke 16-8420-82 
Krok 270 mm Smal fönsteröppning och 

fönsternisch  
16-8420-84 

Krok 340 mm Normal fönsteröppning 
och fönsternisch  

16-8420-86 

Krok 410 mm Djup fönsteröppning och 
fönsternisch  

16-8420-88 

Krok 500 mm Djup fönsteröppning och 
fönsternisch  

16-8420-90 

Väggkrok Skruvas fast på vägg  16-8420-80 

 


