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Man trenger ikke personlig fallsikring dersom samtlige punkter oppfylles:
 Bruken av stigen er kortvarig.
 Det skal ikke brukes frittstående stiger høyere enn 5 meter.
 Man kan ha et sikkert grep på stigen.

Dersom unntakene ikke oppfylles, gjelder følgende:
1. Fallsikringsutstyr* skal brukes om fallhøyden er høyere enn 2 meter og det er risiko for fall.
2. Personlig fallsikringsutstyr** skal brukes ved forflytning langs en stige om fallhøyden er 
 over 4 meter og ikke unntakene over er oppfylt.
3. Stiger og bukker kan også brukes uten ekstra fallsikring om høyden er under 2 meter.

Det kan imidlertid være andre krav og retningslinjer i bransjen som f.eks. Bra Arbeidsmiljøvalg.

*FALLSIKRINGSUTSTYR 
1. Arbeidsplattformer
2. Stillas med rekkverk
3. Personlig fallsikringsutstyr
4. Ryggbøyle
5. Sikkerhetsnett
6. Rekkverk

**PERSONLIG FALLSIKRINGSUTSTYR
Skal forhindre fall til underliggende nivå. Utstyret skal bestå 
av hel kroppssele og koblingsline med falldemping. koblingslinen 
skal være forankret. Det er viktig med en risikovurdering uansett 
hvilken høyde man skal arbeide på, selv om en følger reglene ovenfor. 
Stiger og bukker kan også brukes uten ekstra fallsikring om høyden 
er under 2 meter.

Ja, man kan fortsatt bruke stiger i arbeid!

Arbeider man i bygg og anlegg skal 
forskrift om utførelse av arbeid følges.

Er det lov å bruke 
stiger i arbeid?
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Styrketest
1. Stigene testes i sin fulle lengde
2. Stigene skal tåle en belastning på 2700 N under et minutt uten å gå i stykker for å kunne 
 klassifiseres som et profesjonelt produkt og med 2250 N for å bli klassifisert som ikke profesjonell.

Test av sklisikring
1. Stigen plasseres på en skive av glass og det midterste trinnet belastes med en kraft på 
 1471 N fire ganger.
2. Stigen får forflytte seg maks 40 mm i løpet av det minuttet testen pågår.

Torsjonstest/Vridningstest
Den ene sideprofilen belastes med en kraft på 638 N.
Differansen i nedbøyning av den sidoprofilen som belastes og den som ikke belastes får 
være maks 7 % av bredden.

Hva er nytt i den 
europeiske standarden?

EN 131-2
ANLIGGENDE STIGER

*BREDERE BASE FOR ANLIGGENDE STIGER OVER 3 METER. 
Stiger med flere deler over 3 meter må enten ha stabilisator på begge deler eller det kan ikke mulig å ta delene 
fra hverandre.

EN 131-1 EN 131-2 EN 131-3

Bredere 
base*

Testing og 
brukerklassifisering

Brukerveiledning 
og piktogram

ANLIGGENDE STIGER
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For å kunne arbeide sikkert på en 
stige er det viktig å være bevisst på 
de vanligste ulykkesårsakene. Den 
absolutt vanligste årsaken til ulykker 
med anleggende stiger er at stigen 
enten velter sidelengs eller at 
bunnen på stigen sklir ut fra veggen. 

Riktig forankring av stigen er den 
beste måten å forhindre slike typer 
ulykker. Da må man ofte kombinere 
flere ulike typer sikkerhetsutstyr. 
Noen ganger kan det også holde 
med å binde fast stigen eller la en 
kollega holde fast stigen mens man 
klatrer. Les mer om sikkerhetsutstyr 
på de neste sidene.

Underlagets stabilitet er også en 
veldig viktig faktor å ta hensyn til, 
kontroller alltid underlaget og sjekk 
om den tåler stigens belastning.

DE VANLIGSTE 
ULYKKES-
ÅRSAKENE
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Sikkert arbeid
Riktig sikkerhetsutstyr er en god start, 
men det er også viktig å stille opp stigen 
riktig og klatre i stigen på en god måte.

Anliggende stiger 
som brukes for å komme 

opp på et høyere nivå skal
rage minst 1 meter over 

kontaktpunktet.

Stiger skal ikke plasseres på glatte overflater 
(f.eks. is, blanke overflater eller forurenset overflater) med
mindre det er utført tiltak for å sikre at stigen ikke sklir.

Bruk aldri en ødelagt stige!

Bruk albuen 
og en fot for å 

enkelt finne 
riktig vinkel.

Sørg for at stigen er 
egnet for arbeidsoppgaven.
Kontroller dine stiger jevnlig.

Minst 3 trinns
overlapp på 
2-delt stige

Minimum
1 meter

a

a

a

a

a
65-75°

Ved starten av hver 
arbeidsdag hvor stigen 
skal brukes, skal den 
visuelt inspiseres for 
å sikre at den ikke 

er skadet.

Stiger skal 
plasseres på en 

rett og stabil 
overflate
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INSPISER STIGEN 
REGELMESSIG
Du skal kontrollere stigen din med 
jevne mellomrom for å sjekke at den 
er i god stand. Et tips er å alltid ta en 
rask titt på den før den tas i bruk.

1. Kontroll ved mottak: 
Når du har kjøpt en ny stige, utført en 
lengre transport eller lånt ut en stige er 
det lurt å inspisere den og forsikre at 
den ikke har noen transportskader e.l.

2. Kontroll før bruk:
Ha som vane å alltid ta en rask titt på 
stigen før du bruker den. Sjekk at det 
ikke har oppstått noen skader og at 
stigen er funksjonsdyktig.

3. Inspeksjon: 
Du bør regelmessig gjøre en grundigere 
og mer systematisk kontroll av stigene 
for å sørge for at de ikke har skader.

HVORDAN KAN JEG 
KONTROLLERE STIGEN?
1. Kontroller at det ikke er glippe mellom   
 stigetrinnet og sideprofilen.

2. Sjekk at det ikke har oppstått noen skader 
 som bulker eller sprekker på sideprofilen eller  
 stigetrinnene. Ta en ekstra titt på sideprofilens  
 ytterside, skader der kan være ekstra farlig.

3. Endeklossene skal ikke være for slitt, gamle 
 eller harde.

4. Sørg for at stigetrinnene ikke er forurenset 
 med f.eks. maling, leire eller lignende som kan  
 påvirke sklisikringen.

5. Låsemekanismer må være i god stand og 
 låses ordentlig.

6. Kontroller at sikkerhetsutstyret fungerer 
 og ikke har skader.

HVOR OFTE BØR JEG KONTROLLERE STIGER?
Hvor ofte du bør kontrollere stigene avhenger av hvor ofte den er i bruk og hvilke risikoer 
den utsettes for. Nedenfor finner du spørsmål som kan hjelpe deg ved en risikoanalyse.

 Er det fare for at stigen ikke kontrolleres før bruk?
 Brukes stigen mye?
 Er det fare for skader på stigen ved transport eller uforsiktig oppbevaring?
 Er det mange ulike personer som bruker stigen?
 Er det mye skader og slitasje på stigene dere har i dag?
 Finnes det brister i sikkerheten hos de som arbeider i stigene?

I tillegg til at vi anbefaler å ta en visuell kontroll av stigen før bruk, kan det være greit med en 
stigekontroll en gang pr år. Dersom du svarer ja på flere av spørsmålene over bør du vurdere å 
kontrollere stigene oftere.

For å få god oversikt over dine stiger ved inspeksjon anbefaler vi å merke stigene og opprett 
stigeregister og laste ned Kontrollblad for stiger/bukker/trapper.
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VIKTIGE HUSKEREGLER FOR BRUK AV STIGER  

Les hele veiledningen 
nøye

Stigen er egnet for 
 profesjonelt og privat 
bruk

Ikke bruk stigen når den 
er klappet sammen

Ikke bruk stiger med ska -
der. Stigen må kontrolleres 
for  skader før hver bruk

Ikke sett opp en stige på 
tilsmusset underlag

Stigen må bare brukes 
i helt oppslått posisjon . 
Stagene skal slås helt ut

Ikke bruk stigen på et 
ujevnt eller ustabilt 
underlag

Husk å holde deg godt 
fast under arbeid og under 
opp- og nedstigning

Stigen skal settes opp 
med en vinkel på mellom 
65 og 75 grader

Unngå å lene deg ut til 
siden

Unngå arbeid som forår -
saker sideveis belastning 
på stigen

Ikke len stigen mot et 
usikkert underlag

Ikke gå opp og ned på 
stigen med  ansiktet vendt 
bort

Ikke bruk tungt utstyr i 
stigen

Pass på at vekten er sen -
trert midt på plattformen 
og ikke på siden

Stigen må kun  benyttes 
med tverrfot montert der 
hvor dette er et krav

Ikke bruk stiger til å 
gå over på en annen 
overflate

Ikke gå opp og ned på 
stigen med  ansiktet vendt 
bort
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65°–75°

 
STIGE

 
STIGE STIGE

TRAPPESTIGE  
KOMBISTIGE

SYMBOLFORKLARINGER

Eloksert overflate 
som ikke sverter

Produkter som 
krever montering

Jobb i høyden med  
begge hender fri

Hobbystiger Ekstra sikre trinn

Godkjenningsnorm for 
 profesjonelle stiger

Godkjenningsnorm 
for arbeidsbukker

Godkjenningsnorm 
for rullestillas

Produkter for arbeid 
med med fare for 
høyspenning

Merking for sikre stiger

* Produkter som er bestillings -
varer. Spesial- og bestillings -
varer kan ikke returneres.

 
 
 Brukerinstruksjoner
 

 Teleskopstiger
 

 
 Arbeidsbukker
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STIGE STIGE

TRAPPESTIGE  
KOMBISTIGE
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som ikke sverter
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Jobb i høyden med  
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* Produkter som er bestillings -
varer. Spesial- og bestillings -
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 Brukerinstruksjoner
 

 Teleskopstiger
 

 
 Arbeidsbukker

 

NS-EN 131-1 Termer, typer og funksjonsmål
NS-EN 131-2 Krav, prøving, merking
NS-EN 131-3 Brukerinstruksjoner
NS-EN 131-4 En- eller flerhengslede stiger
NS-EN 131-6 Teleskopstiger
NS-EN 131-7 Mobile stiger med plattform
NS-EN 12811-1 Trapper til stillas
NS-EN 14183 Arbeidsbukker

ANLIGGENDE 
STIGE

FRITTSTÅENDE STIGE 
UTEN PLATTFORM

TRAPPESTIGE 
MED PLATTFORM

FRITTSTÅENDE 
KOMBISTIGE

ANLIGGENDE 
STIGE

SAMMENSLÅTT
STIGE

STANDARDER FOR 
STIGER OG BUKKER

VIKTIGE HUSKEREGLER FOR BRUK AV STIGER

SENTRALE FORSKRIFTER   
Produsentforskriften og Forskrift 
om utførelse av arbeid

SYMBOLFORKLARINGER
Godkjenningsnorm 
for profesjonelle stiger

Eloksert overflate 
som ikke sverter

Godkjenningsnorm 
for arbeidsbukker

Produkter for arbeid 
med fare for høyspenning

Godkjenningsnorm 
for rullestillas

Produkter som 
krever montering

Norm 

EN-1004
Europeisk

Norm 

EN-14183
Europeisk

Norm 

EN-131
Europeisk

* Spesialprodukter og 
bestillingsvarer. Kan 
ikke retureres.

Proffstiger Jobb i høyden med 
begge hender fri

Ekstra sikre trinn

Hobbystiger

PROFF

HOBBY
Merking for sikre stiger

Les hele veiledningen 
nøye

Ikke bruk stiger med 
skader. Stiger må 
kontrolleres for 
skader før hver bruk

Stigen er egnet 
for profesjonelt 
og privat bruk

Ikke bruk stigen når 
den er klappet 
sammen

Stigen må bare 
brukes i helt oppstått 
posisjon. Stagene 
skal slås helt ut.

Stigen skal settes 
opp med en vinkel 
på mellom 65 og 
75 grader

Ikke len stigen mot et 
usikkert underlag

Pass på at vekten 
er sentrert midt på 
plattformen og ikke 
på siden

Ikke gå opp og 
ned på stigen 
med ansiktet 
vendt bort

Ikke sett opp en 
stige på tilsmusset 
underlag

Husk å holde deg 
godt fast under 
arbeid og under 
opp- og nedstigning

Unngå arbeid som 
forårsaker sideveis 
belastning på stigen

Ikke bruk tungt 
utstyr i stigen

Ikke bruk stiger til 
å gå over på en 
annen overflate

Ikke bruk stigen 
på et ujevnt eller 
ustabilt underlag

Unngå å lene 
deg ut til siden

Ikke gå opp og ned
på stigen med 
ansiktet vendt bort

Stigen må kun 
benyttes med tverrfot 
montert der hvor 
dette er et krav
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Norm 

EN-131
Europeisk PROFFHOBBY

Norm 

EN-131
Europeisk PROFFHOBBY

Corda® stige
•  En lett og hendig stige
•  Stigesko i gummi for bedre feste
•  Stigene har lukket vangeprofil
•  Stort utvalg av tilbehør til stigen
•  Alle proffstiger over 3 meter 
 skal ha bred stigefot

Varenr. Nobbnr. Varebeskrivelse Vekt 
(kg)

Sammen-
slått (m)

Utfelt
(m)

Bredde 
(m)

Antall
trinn

632089 53608796 Corda todelt 3,90 m 8,00 2,24 3,92 0,41 2x8
632119 57842778 Corda todelt 5,30 m 10,50 3,10 5,30 0,41 2x11
632125 53608546 Corda todelt 5,90 m 11,40 3,36 5,88 0,41 2x12
632171 53608845 Corda todelt 7,00 m 13,20 3,92 6,72 0,41 2x14

Varenr. Nobbnr. Varebeskrivelse Vekt 
(kg)

Sammen-
slått (m)

Utfelt
(m)

Bredde 
(m)

Antall
trinn

633390 53830885 Corda tredelt 5,30 m 13,00 2,50 5,32 0,42 3x9
633406 53830893 Corda tredelt 6,20 m 15,60 2,80 6,17 0,42 3x10

Corda® 
kombistige
•  En lett og hendig stige
•  Stigesko i gummi for bedre feste
•  Stigene har lukket vangeprofil
•  Stort utvalg av tilbehør til stigen
•  Kan brukes som trappestige
•  Alle proffstiger over 3 meter 
 skal ha bred stigefot
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Proff yrkesstige
•  Kraftig og solid stige med lukket vangeprofil
•  Skråstilte trinn med en riflet overflate
• Topphjul i gummi kan leveres på alle toppstiger
•  Stigesko i gummi for bedre feste 
•  Alle proffstiger over 3 meter skal ha bred stigefot

Varenr. Nobbnr. Varebeskrivelse Vekt 
(kg)

Effektiv 
lengde (m)

Bredde 
(cm)

Antall
trinn

8103 26714196 3m enkel proff 9,00 2,99 42 10
8104 26714204 4m enkel proff 10,50 3,86 42 13
8105 26714212 5m enkel proff 13,00 4,98 42 17
8106 26714220 6m enkel proff 15,00 5,82 42 20
8206 26714238 3+3 todelt proff 16,00 4,96 48 10+10
8207 26714246 4+3 todelt proff 18,00 5,82 48 13+10
8208A 26714261 4+4 todelt proff 20,00 6,68 48 13+13
8208 26714253 5+3 todelt proff 26,00 6,94 48 17+10
8209 26714279 5+4 todelt proff 28,00 7,80 48 17+13
8209A 26714287 6+3 todelt proff 28,00 7,78 48 20+10
8210 26714808 6+4 todelt proff 30,00 8,64 48 20+13
8210A 26714816 5+5 todelt proff 31,00 8,92 48 17+17

PROFF

HOBBY

Norm 

EN-131
Europeisk

NORSK

P

R
O D U K

T

SINTEF-GODKJENT

Alustigen proff yrkesstige

Varenr. Nobbnr. Varebeskrivelse Vekt 
(kg) A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m) G (m)

85214 57842797 Corda leddstige 3,50 m m/plattform 12,00 1,70 0,95 3,50 0,27 0,59 1,00 2,55

Corda® leddet
kombistige

•  Aluminiumet er eloksert slik at du ikke 
 blir svart på hendene eller klærne
•  Plattform følger med og gir deg en stor 
 og praktisk arbeidsplattform å stå på
•  Tåler en vekt på 150 kg
•  Kraftige stigeføtter og sklisikre trinn 
 gir ekstra sikkerhet
•  Kan benyttes som anliggende stige 
 og som arbeidsplattform, du får altså 
 tre stiger i én.

Den absolutte universalstige

I et smart og kompakt format finnes 
flere ulike bruksmuligheter. Når den er 
sammenslått tar den liten plass og er 
enkel å transportere. Godkjent å stå på 
som plattform.

Norm 

EN-131
Europeisk PROFFHOBBY

NYHET
2021
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For de som bruker en anliggende stige daglig og som stiller høye krav til 
holdbarhet, slitestyrke og sikkerhet. Stigene er ekstra brede, 42 cm, noe 
som gir god plass for å kunne arbeide på en komfortabel og sikker måte. 
Sterk BOX-profil i aluminium med kraftig innfesting gjør stigen stabil. 
Stigen har sklisikre trinn som gjør stigen mer behagelig og sikrere å bruke. 

Stigefoten følger med på stiger over 3 m. 
Det gjør at stigen blir mer stabil og hindrer at stigen velter sidelengs.

•  Ekstra bred stige, 42 cm
•  Stigefot er inkludert på stiger over 3 m
• Sklisikre stigetrinn
•  Holdbar og slitesterk lukket (BOX) 
 vangeprofil i aluminium
•  Stigesko i gummi for bedre feste

Varenr. Nobbnr. Varebeskrivelse Vekt 
(kg)

Bredde 
(m)

Antall
trinn

127037 57842782 Stabilo enkelstige 2,70 m 4,50 0,42 9
133106 57842801 Stabilo enkelstige 3,55 m 6,70 0,42 12
133120 57842816 Stabilo enkelstige 4,35 m 8,30 0,42 15
133151 57842820 Stabilo enkelstige 5,25 m 9,90 0,42 18

Anliggende enkel proff yrkesstige

Stabilo proff yrkesstige

NYHET
2021

Norm 

EN-131
Europeisk PROFFHOBBY



www.alustigen.no12

Anliggende 2-delt 
proff yrkesstige

For de som bruker en anliggende stige 
daglig og som stiller høye krav til holdbarhet, 
slitestyrke og sikkerhet. Stigene er ekstra 
brede, 48 cm, noe som gir god plass for å 
kunne arbeide på en komfortabel og sikker måte. 
Sterk BOX-profil i aluminium med 
kraftig innfesting gjør stigen stabil. Stigen 
har sklisikre trinn som gjør stigen mer 
behagelig og sikrere å bruke. 

Stigefoten på topp- og bunnstige 
følger med på stiger over 3 m. 
Det gjør at stigen blir mer stabil og 
hindrer at stigen velter sidelengs.

•  Ekstra bred stige, 45 cm
•  Stigen kan tas fra hverandre 
 og brukes enkeltvis
•  Stigefot er inkludert på stiger 
 over 3 m
• Sklisikre stigetrinn
•  Holdbar og slitesterk lukket 
 (BOX) vangeprofil i aluminium
•  Stigesko i gummi for bedre feste

Varenr. Nobbnr. Varebeskrivelse Vekt 
(kg)

Bredde 
(m)

Sammenslått 
(m)

129369 57846441 Fabilo skyvestige, 2-delt, 4,40 m 10,00 0,48 2,70
129376 57846456 Fabilo skyvestige, 2-delt, 6,05 m 14,90 0,48 3,55
129383 57846460 Fabilo skyvestige, 2-delt, 7,70 m 19,70 0,48 4,35
129390 57846475 Fabilo skyvestige, 2-delt, 9,10 m 27,40 0,48 5,20

Fabilo proff yrkesstige

NYHET
2021

Norm 

EN-131
Europeisk PROFFHOBBY
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Fabilo proff yrkesstige

Varenr. 129673 129680 129703 129727

Nobbnr. 53823314 53823325 53823518 53823586

Arbeidshøyde ca.m A 3,90 4,15 4,70 5,25
Arbeidshøyde ca.m A1 4,15 4,40 4,95 5,45
Arbeidshøyde ca.m A2 4,95 5,45 6,55 7,60
Arbeidshøyde ca.m A3 7,10 7,95 9,55 11,20
Stigehøyde ca.m B 2,60 2,85 3,40 3,90
Stigehøyde ca.m B1 4,20 4,70 5,80 6,85
Stigehøyde ca.m C 2,70 3,00 3,55 4,10
Stigehøyde ca.m C1 6,05 6,90 8,60 10,25
Antall trinn 3x9 3x10 3x12 3x14
Vekt ca.kg 16,80 18,40 25,80 30,00
Transportmål:
Lengde ca.m 2,70 3,00 3,55 4,10
Bredde ca.m 0,48 0,48 0,48 0,48
Dybde ca.m 0,19 0,19 0,19 0,19

•  Bred stige
•  Robust 3-delt kombistige
•  Stigen er lagrings- og transportvennlig
•  Gir deg muligheten til å komme til under høye tak
•  Stigen er produsert med BOX-profil i aluminium
•  Stigen er stødig
•  Leveres med stabiliserende ”tverrfot”
•  Toppstigen kan brukes som en separat stige
•  Stigetrinnene er avrundet med profil
•  Stigefot er inkludert på alle stiger
•  Stigetrinn med sklisikring
•  Kan også brukes som en frittstående stige

A3 C1
A

C
A1 B

A2
B1

Tribilo® 3-delt superkombistige
3-delt skyvestige 

For de som bruker en anliggende stige daglig og som stiller 
høye krav til holdbarhet, slitestyrke og sikkerhet. Stigene er brede, 
noe som gir god plass for å kunne arbeide på en komfortabel og 
sikker måte. Sterk BOX-profil i aluminium med kraftig innfesting 
gjør stigen stabil. Stigetrinnene har sklisikring. Stigefoten som er 
inkludert stabiliserer stigen og hindrer at den velter sidelengs. 
Utformingen av toppfestene gjør det enkelt å bruke stigen 
frittstående. Automatisk låsing sørger for at stigen alltid er 
forsvarlig låst under bruk.
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• 4-delers hengslet teleskopisk 
 aluminiumstige
• Kan brukes som gardintrapp, 
 eller som vanlig stige
•  Det teleskopiske (Clickmatic Systemet)  
 i kombinasjon med fire integrerte 
 justerbare ben sikrer stigen i trapper  
 og ved ujevnt underlag
•  Med et par raske justeringer, 
 forvandles stigen til dobbel 
 gardintrapp
•  Ytterligere stabilitet gjennom bruk 
 av låsebeslag 
•  Sklisikre gummiføtter
•  Er lett å frakte og lagre

Varenr. 129970 129987

Nobbnr. 53817324 53823064

Arbeidshøyde ca.m A 3,00 3,00
Arbeidshøyde ca.m A1 3,15 3,90
Arbeidshøyde ca.m A2 5,00 6,05
Stigehøyde ca.m B 2,05 2,55
Stigehøyde ca.m C 4,20 5,35
Antall trinn 4x4 4x5
Vekt ca.kg 16,0 18,0
Transportmål:
Lengde ca.m 1,35 1,60
Bredde ca.m 0,69 0,69
Dybde ca.m 0,20 0,20

TeleVario® 
justerbar 
teleskopstige 
Teleskopstige med fire 
justerbare ben

Denne teleskopstigen har en smart og 
fleksibel konstruksjon. Stigens høyde 
kan justeres i samme inervall som der 
hvor trinnene sitter. Det teleskopiske 
(Clickmatic System) i kombinasjon med 
fire integrerte justerbare ben sikrer 
stigen i trapper og ved ujevnt underlag. 
Når den er slått sammen er den enkel 
å transportere, og tar liten plass.
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Sikkerhetsutstyr
Din stige er ikke et komplett 
arbeidsredskap uten riktig 
sikkerhetsutstyr. Utstyr deg 
for sikrere arbeid i høyden.
Stigen er ikke et komplett arbeidsredskap uten riktig sikkerhetsutstyr. 
I tråd med bestemmelsene i forskrift om utførelse av arbeid skal 
anliggende stige sikres før bruk. I tillegg skal stigen sikres mot 
utglidning fra vegg, og velting sidelengs eller bakover.

VELG RETT SIKKERHETSUTSTYR
Sørg for å ha det utstyret du trenger for å forhindrede to vanligste stigeulykkene; at stigen 
velter til siden eller at stigebunnen sklir ut fra veggen. Ofte trenger man å kombinere ulike typer 
sikkerhetsutstyr. Sørg også for å sjekke at underlaget tåler belastningen fra stigen.

Stigefot reduserer risikoen for at stigen 
velter sidelengs. Brukes på flatt underlag 
som tåler stigens belastning. Kombiner med 
f. eks sklisikring, sikkerhetskroker eller 
etongelements krok som reduserer risikoen 
for at stigebunnen sklir ut.

Maststøtte reduserer risikoen 
for at stigen velter sidelengs. Designet 
for å passe stolper i de fleste størrelser. 
Bør kombineres med f.eks sikkhetsben, 
leddet sklisikring eller ispigg for å redusere 
risikoen for at stigebunnen sklir.

STIGEFOT MASTSTØTTE

Avstandsholder Opphengsvinkler Ispigg Rekkverk

Det skal brukes støtteben eller stigefot i bunn av alle stiger over 3m.
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Trapper  Gjerder  Flaggstenger  Loftstrapper  Pop-up telt  
Ryggvernstige  Stillaser  Loftsluker  Taksikring

VI LEVERER OGSÅ

Vi har forbehold om
 tekniske endringer, trykkfeil og prisendringer.     G
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