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ETT STEG FÖRE
Stege som stege? Inte i Telesteps värld. Sedan starten 1996 har vi alltid tänkt lite 
annorlunda och det har tagit oss till en ledande position på marknaden. Med annor-
lunda menas att vi har lyckats kombinera den flexibla teleskopiska funktionen på 
våra stegar och arbetsplattformar med hög säkerhet och hållbarhet. Det har ingen 
annan lyckats med på samma sätt. Våra produkter kanske ser lite obetydliga ut vid 
en första anblick, men det är liksom det som är hela grejen. Vi lovar att de växer 
med uppgiften.



®

Det går att hitta många olika teleskopiska stegar på 
marknaden, men bara ett varumärke som kan kalla sig för 
originalet. Vi kallar oss för det eftersom Telesteps® var först 
med en produkt som förändrade marknaden i ett slag. Och 
som originalet har vi marknadens klart längsta och bredaste 
erfarenhet av hur du tillverkar en säker kvalitetsstege.

Vi är stolta över vår kultur där vi aldrig kompromissar med 
säkerhet eller kvalitet och där vi säkerställer att varje ingående 
komponent är testad, var för sig och tillsammans i en
fungerande helhet innan leverans.

Originalet är testat och certifierat enligt alla relevanta normer 
av oberoende parter. 

TELESTEPS®

Design, produktutveckling och kvalitetskontroll sker vid vårt 
huvudkontor i Tranås. Produkterna hittar nöjda användare 
genom distributörer och återförsäljare i 40 länder.

ORIGINALET



JU ENKLARE, 
DESTO SÄKRARE
Enkelhet och flexibilitet i all ära, men det är säkerheten vi sätter 
främst. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att 
säkra stegen före användning går lika snabbt. När de röda låsby-
glarna har fällts ut under varje steg, signalerar dessa att stegen är 
låst och klar för användning med belastningar upp till 150 kg.

Säkerheten sitter också i att alltid ha en stege med rätt längd för 
uppdraget. Den står stadigt tack vare gummifötter som optimerar 
friktionen mot underlaget och genom att justera längden kan du 
alltid få rätt vinkel mot väggen. Stegarna och plattformarna är till  
verkade i hållfast aluminium med glas berförstärkta plastdetaljer 
som tål tuffa tag. Vi monterar stegarna för hand och testar alla, 
en efter en, innan leverans. Våra produkter är certifierade enligt 
EN 131, ANSI och godkända av SP/RISE. Dessutom är Telesteps 
godkänd av Der Grüne Punkt.



Vår Starkaste Produkt
Så Långt.

PRIME LINE

Prime är resultatet av 20 års 
erfarenhet och kunskap av att 
utveckla och designa kvalitativa 
teleskopiska stegar. Med Prime 
inleder vi en ny era. Här möts 
säkerhet, kvalité och design.





MÅNGA FÖRDELAR
ENKEL
Vi har alltid varit övertygade om att en smart stege är både lång och 
kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra 
stegen före användning går lika snabbt. När de röda låsbyglarna har 
fällts ut under varje steg, signalerar dessa att stegen är låst och klar för 

användning med belastningar upp till 150 kg.

FLEXIBEL
Med den teleskopiska funktionen och med minimal svängradie är 
stegarna perfekta även i små utrymmen. Stegarna kan justeras till
optimal höjd för att passa just dina behov - En teleskopisk stege är 
många stegar i en enda unik stege. I vårt sortiment finns även smarta 
tillbehör som gör ditt arbete ännu enklare.

KVALITÉ, SÄKERHET & DESIGN
Prime stegen är perfekt för alla typer av professionellt arbete. Stegen är 
liten och kompakt för lagring och transport. Den triangulära designen 
gör stegen stark, vridstyv och lätt att skjuta ihop. Gummi toppar,
vinklade och räfflade steg innebär också att du kan känna dig trygg 
hela tiden. Våra produkter är certifierade enligt EN 131/SP/RISE/ANSI/
Der Grüne Punkt.

Med Prime har vi tagit allt vi vet om att utveckla en kvalitativ teleskop-
isk stege och inlett en ny era.

Prime - Vår Starkaste Produkt, än så länge!
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TILLBEHÖRPRIME LINE 3,2 M
Art. nr:  70232
Antal steg: 10
Stegbredd:  50 mm
Arbetshöjd:  4,4 m
Längd, utfälld: 3,2 m
Längd, hopskjuten:  0,80 m
Bredd:  0,47 m
Vikt:   11,0 kg

Art. nr: 70238
Antal steg: 12
Stegbredd: 50 mm
Arbetshöjd: 5,0 m
Längd, utfälld: 3,8 m
Längd, hopskjuten: 0,87 m
Bredd: 0,47 m
Vikt: 13,8 kg

PRIME LINE 3,8 M
Gummifötter Is Spikar

Väska

ww

Justerbara Säkerhetsfötter

Art. nr: 70241
Antal steg: 13
Stegbredd: 50 mm
Arbetshöjd: 5,3 m
Längd, utfälld: 4,1 m
Längd, hopskjuten: 0,89 m
Bredd: 0,47 m
Vikt: 15,2 kg

PRIME LINE 4,1 M



Klassikern Inom
Teleskopiska Stegar.
Originalet.

CLASSICO LINE

Här sätter vi standarden för vad du bör 
förvänta dig av en teleskopisk stege. 
Lång och kort, kvalitativ och säker med 
en användarvänlig touch. Detta är en 
produkt med resultatet av svensk
designtänk – Enkel utan kompromiss i 
kvalité och säkerhet.





MÅNGA FÖRDELAR
ENKEL
Vi har alltid varit övertygade om att en smart stege är både lång och 
kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra 
stegen före användning går lika snabbt. När de röda låsbyglarna har 
fällts ut under varje steg, signalerar dessa att stegen är låst och klar för 

användning med belastningar upp till 150 kg.

FLEXIBEL
Med den teleskopiska funktionen och med minimal svängradie är 
stegarna perfekta även i små utrymmen. Stegarna kan justeras till
optimal höjd för att passa just dina behov - En teleskopisk stege är 
många stegar i en enda unik stege. I vårt sortiment finns även smarta 
tillbehör som gör ditt arbete ännu enklare.

SÄKER & KLASSISK
Säker, funktionell och lätt att ta med sig – Telesteps gör inga
kompromisser. Stegen är liten och kompakt för lagring och transport. 
Våra produkter är certifierade enligt EN 131/SP/RISE/ANSI/Der Grüne 
Punkt.

Här sätter vi standarden för vad du kan förvänta dig från en teleskopisk 
stege - lång och kort, kvalitativ och säker med en användarvänlig touch. 
Detta är en produkt med resultat av svenskt designtänk - Enkel och 

användarvänlig med ingen kompromiss i kvalité eller säkerhet!



TILLBEHÖRCLASSICO LINE 2,6 M
Art. nr:  60226
Antal steg: 8
Stegbredd:  65 mm
Arbetshöjd:  3,8 m
Längd, utdragen: 2,6 m
Längd, hopskjuten:  0,72 m
Bredd:  0,47 m
Vikt:   8,1 kg

Art. nr: 60233
Antal steg: 10
Stegbredd: 65 mm
Arbetshöjd: 4,5 m
Längd, utdragen: 3,3 m
Längd, hopskjuten: 0,78 m
Bredd: 0,49 m
Vikt: 10,7 kg

CLASSICO LINE 3,3 M
Gummifötter Is Spikar

VäskaJusterbara Säkerhetsfötter

Art. nr: 60238
Antal steg: 12
Stegbredd: 65 mm
Arbetshöjd: 5,0 m
Längd, utdragen: 3,8 m
Längd, hopskjuten: 0,84 m
Bredd: 0,49 m
Vikt: 13,5 kg

CLASSICO LINE 3,8 M

Top Support

Justerbara Säkerhetsfötter tillgängliga för 3,3 M / 3,8 M



Många Stegar
I En Stege.

COMBI LINE

När du behöver stå på stegen 
under längre perioder, där
ergonomiska egenskaper är av 
betydelse för maximal komfort 
och säkerhet - I dessa fall är 
Combi stegen din bästa vän.





MÅNGA FÖRDELAR
ENKEL
Vi har alltid varit övertygade om att en smart stege är både lång och 
kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra 
stegen före användning går lika snabbt. När de röda låsbyglarna har 
fällts ut under varje steg, signalerar dessa att stegen är låst och klar för 

användning med belastningar upp till 150 kg.

FLEXIBEL
Med den teleskopiska funktionen och med minimal svängradie är 
stegarna perfekta även i små utrymmen. Stegarna kan justeras till
optimal höjd för att passa just dina behov - En teleskopisk stege är 
många stegar i en enda unik stege. I vårt sortiment finns även smarta 
tillbehör som gör ditt arbete ännu enklare.

SÄKER & ERGONOMISK
Säker, funktionell och lätt att ta med sig – Telesteps gör inga
kompromisser. Stegen är liten och kompakt för lagring och transport. 
Våra produkter är certifierade enligt EN 131/SP/RISE/ANSI/Der Grüne 
Punkt.

Vår Combi stege är ämnad för långa arbetsdagar och många använd-
ningsområden. När du behöver stå på stegen en längre tid, där
ergonomiska egenskaper är av betydande vikt för maximal komfort och 
säkerhet - Då är Combi stegen din bästa vän! Oavsett om det är höjd, 
stabilitet eller långa arbetsdagar så kommer Combi stegen aldrig göra 
dig besviken, precis som en god vän.



TILLBEHÖRCOMBI LINE 2,3 
Art. nr:  60623
Antal steg: 6 + 2
Stegbredd:  90 mm
Arbetshöjd:  3,5 m
Längd, utdragen: 2,3 m
Längd, hopskjuten:  0,71 m
Bredd:  0,69 m
Vikt:   14,5 kg

Art. nr: 60630
Antal steg: 8 + 2
Stegbredd: 90 mm
Arbetshöjd: 4,2 m
Längd, utdragen: 3,0 m
Längd, hopskjuten: 0,78 m
Bredd: 0,77 m
Vikt: 19,5 kg

COMBI LINE 3,0 M
Arbetsbricka Gummifötter



Den Stadigaste Ytan
Sedan Marken.

SOLID LINE

Den ideella plattformen för dig 
som står på samma plats under 
längre arbetspass. Du kan ställa in 
den i tre olika höjder -
Den stadigaste plattformen du
någonsin kommer att använda.





MÅNGA FÖRDELAR
ENKEL
Vi har alltid varit övertygade om att en smart stege är både lång och 
kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra 
stegen före användning går lika snabbt. När de röda låsbyglarna har 
fällts ut under varje steg, signalerar dessa att stegen är låst och klar för 

användning med belastningar upp till 150 kg.

FLEXIBEL
Plattformens höjd kan justeras på tre nivåer utan att kompromissa 
stabilitet eller säkerhet. Solid Plattformen är lätt att öppna och stän-
ga, bära runt och förvara i små och trånga utrymmen för lagring och 
transport. Med ett integrerat handtag kan du enkelt bära med dig 
den för alla typer av arbetsuppgifter och precis som alla våra stegar är 
den tillverkad av rigid aluminium - utvecklad för tuffa utmaningar och 
omgivningar.

SÄKER & STADIG
Säker, funktionell och lätt att ta med sig – Telesteps gör inga
kompromisser. Plattformen är liten och kompakt för lagring och
transport. Våra produkter är certifierade enligt EN 131/SP/RISE/ANSI/
Der Grüne Punkt.

Den ideala plattformen för dig som står på samma arbetsyta under
längre intervaller. När du inte vill kliva upp och ner på stegen bara att 
flytta lite till höger eller vänster. Solid är den stadigaste ytan sedan 
marken!



SOLID PLATFORM 
Art. nr:  61209
Antal steg: 3
Stegbredd:  65 mm
Arbetshöjd:  2,6 m
Längd, utdragen: 0,88 m
Längd, hopfälld:  
Bredd:  0,62 m
Vikt:   17 kg

Gummifötter

TILLBEHÖR



Den Smartaste
Vindstegen, Någonsin.

LOFT LINE

Med en enkel låsmekanism 
drar du snabbt ut stegen till 
ditt förfogande. Att fälla ihop 
vindstegen är lika enkelt – lås 
upp stegen och skjut
försiktigt ihop den igen – 
Voila!

( Loft Mini )



( Loft Maxi )



MÅNGA FÖRDELAR
ENKEL
Vi har alltid varit övertygade om att en smart stege är både lång och 
kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra 
stegen före användning går lika snabbt. När de röda låsbyglarna har 
fällts ut under varje steg, signalerar dessa att stegen är låst och klar för 

användning med belastningar upp till 150 kg.

FLEXIBEL
Stora vindsluckor och tunga stegar som tar upp mycket  utrymme är 
ofta ett nödvändigt ont. Detta stämmer inte när det gäller Telesteps’ 
vindstegar. Inte nog med att det är lätt att montera och använda, men 
den tar också upp lite utrymme och kräver bara en liten vindslucka. 
Tunga och besvärliga vindstegar tillhör gårdagens nyheter!

SÄKER & SMART
Anledningen till varför vi skapade denna nischade produkt är exakt 
samma anledning som varför vi skapar alla små finesser och innovativa 
funktioner på alla våra produkter – En lång och kort stege bör vara lika 
lätt att använda som den är att stå på. Den enkla låsmekanismen och 
användarvänliga designen – dra ut stegen och den är redo att använ-

das; lås upp låsmekanismen och fäll upp stegen igen - Voila!



LOFT MINI 
Art. nr:  60324
Antal steg: 9
Stegbredd:  90 mm
Höjd, golv till infästning: 2,45 - 2,55 m 
Min. lucköppning: 520 x 600 mm
Längd, hopskjuten:  1 m
Vikt:   13 kg

Art. nr: 60927
Antal steg: 10
Stegbredd: 90 mm
Höjd, golv till infästning: 2,52 - 3,00 m
Min. lucköppning: 520 x 920 x 1100 mm
Längd, hopskjuten: 1 m
Vikt: 15,5 kg

LOFT MAXI

Minsta vindsöppning för Loft Maxi, 60927

Monteringsområde: Golv till            B C

underkant på infästningen, A  

2 520 - 2 750 mm    520 mm 920 mm

2 700 - 2 800 mm    520 mm 950 mm

2 750 - 2 850 mm                                                520 mm 1 000 mm

2 800 - 2 900 mm    520 mm 1 050 mm

2 850 - 3 000 mm    520 mm 1 100 mm



För Hemmafixaren.
Lättviktaren Inom
Teleskopiska Stegar.

ECO LINE

Säker, funktionell och lätt att 
ta med sig. Stegen är liten 
och kompakt för lagring 
och transport - Den Perfekta 
Vännen För Hemmet!





MÅNGA FÖRDELAR
TELESKOPISK
Med den teleskopiska funktionen och med minimal svängradie är 
stegarna perfekta även i små utrymmen. Stegarna kan justeras till
optimal höjd för att passa just dina behov - En teleskopisk stege är

många stegar i en enda unik stege.

ENKEL
Vi har alltid varit övertygade om att en smart stege är både lång och 
kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra stegen 
före användning går lika snabbt. När de röda låsbyglarna har fällts ut
under varje steg, signalerar dessa att stegen är låst och klar för
användning med belastningar upp till 150 kg.

SÄKER
Säker, funktionell och lätt att ta med sig. Stegen är liten och kompakt för 
lagring och transport.

Lättviktaren inom teleskopiska stegar. Enkelt.



Art. nr:  20132
Antal steg: 10
Stegbredd:  40 mm
Arbetshöjd:  4,4 m
Längd, utdragen: 3,2 m
Längd, hopskjuten:  0,77 m
Bredd:  0,49 m
Vikt:   10 kg

ECO LINE 3,2 M

Art. nr:  20138
Antal steg: 12
Stegbredd:  40 mm
Arbetshöjd:  5,0 m
Längd, utdragen: 3,8 m
Längd, hopskjuten:  0,89 m
Bredd:  0,49 m
Vikt:   13,5 kg

ECO LINE 3,8 M
Top Support

TILLBEHÖR

Tillgänglig för Eco Line 3,8 M



SERVICE
Vårt erbjudande vilar på produkternas stadiga och 
pålitliga ben, men också på det stöd som finns för dig 
som redan är kund. Är din stege eller arbetsplattform 
i behov av service eller om något oväntat har inträffat,  
nns vår kompetens alltid nära till hands i form av 
support och reservdelar. Alla våra produkter går att 
reparera.

Har du mer allmänna funderingar finns vi också
till hands – allt för att du ska känna dig så
säker som möjligt när det gäller
användning och funktioner. 



HANDHAVANDE
OCH SKÖTSEL

Teleskopsstegen dras enkelt ut med ett grepp och att 
säkra stegen före användning går lika snabbt. När de
röda låsbyglarna har fällts ut under varje steg, signalerar 
dessa att stegen är klar för användning och klarar
belastningar upp till 150 kg. Den vanligaste orsaken till 
att olyckor sker med en stege är att stegen glider iväg
mot underlaget. För att undvika detta är det av 
största vikt att stegen står stabilt och används i rätt
vinkel (75 grader). I ihopskjutet läge är våra 
produkter lätta och smidiga att transportera.
Se dessutom till att stegen hålls ren för
optimerad funktion.

Och om något mot förmodan skulle gå sönder 
är hjälpen nära, i form av support och
reservdelar. Du vill ju inte vara utan en trogen 
jobbarkompis mer än absolut nödvändigt.



Telesteps AB, Box 362, 573 24 Tranås, Sweden  
Tel: +46 140 38 68 00 | info@telesteps.com | www.telesteps.com

Telesteps skapade för länge sedan en ikon i stegarnas värld och idag är de världsle-

dande inom teleskopiska arbetsredskap. Telesteps är kända för dess kvalité och de-

sign bland många hantverkare runt om i världen. De vet att Telesteps sätter säker-

het och kvalité högst.

100-1205-01
2017:1


