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EN-131

Välkommen!

Scando har över 50 års erfarenhet av stegar och ställningar. Vi tillverkar och 
tillhanda håller trygga och stabila aluminiumprodukter av hög kvalitet. Vårt sortiment 
finns både i Sverige och utomlands.

Scandos upphovsman heter Elon Persson. År 1959 besökte han en inspirerande och 
banbrytande mässa i USA. Detta besök gav honom kunskap om grundämnet alumi-
nium och dess egenskaper och fördelar som material i stegar. Efter hemkomsten 
lades grunden till dagens företag med verksamhet i Ramnäs, strax utanför Västerås. 

År 1983 fick vårt företag sitt nuvarande namn, Scando, vilket på latin betyder  
”jag klättrar”. Ända sedan starten har vårt motto varit att vi ska tillverka mark nadens 
bästa stegar för alla ändamål och höjder.

Flexy började tillverka sina produkter, rullställningar i aluminium i Tidaholm redan 
1956, då hette ställningarna Monty och Acty. Senare, under 80-talet utvecklades 
ställningsprogrammet ytterliggare och Flexy fick sina egna produktegenskaper och 
var kompatibla med Monty och Acty. Sedan dess har Flexy ständigt utvecklats och 
förbättrats för att uppfylla kundkrav, standarder etc. Alla nya produkter är kompatibla 
med gamla FLEXY komponenter. Numera ingår Flexy i Scando AB och verksamheten 
flyttades 2012 till att tillverkas i samma fabrik som Scandos stegar. 

Därför ska du välja Scando

Vi på Scando vill förenkla din vardag och göra den tryggare. Våra produkter är an-
vändarvänliga, håller extra länge och är det självklara valet för arbeten som kräver 
lite mer. Bakom utvecklingen av varje enskild stegmodell ligger år av erfarenhet och 
noggrann planering. Det är ingen slump att yrkesfolk inom många skilda branscher 
dagligen väljer att arbeta från våra stegar. Vi vet att professionellt bruk ställer extra 
höga krav på säkerhet, ergonomi och arbetsmiljö. Med en stege från Scando får du 
den pålitliga och stabila arbetskompis ditt jobb kräver.

Olyckor med stegar i hemmet tenderar att öka. Vi rekommenderar därför även  
”gör-det-självare” att använda våra stegar. Vi på Scando anser nämligen att man 
klättrar bäst när man klättrar så säkert som möjligt!

Det som gör våra stegar till det bästa valet är att de begåvats med kraftiga profiler, 
bekväma stegpinnar, breda trappsteg och rejäla men smidiga beslag. Varje produkt 
tillverkas med Scandos unika sammanfogningsmetod vilket gör den till en stabil 
trotjänare under dina arbetspass. 

Vår ledstjärna är att hålla hög klass genom hela sortimentet. Vi tror att vi lyckas 
med detta genom att noggrannt kontrollera varje led i tillverkningsprocessen och att 
bara nöja oss med det bästa – allt för att du som användare ska kunna arbeta så 
skyddad som möjligt. För att optimera säkerheten erbjuder vi även en stor mängd 
tillbehör som fokuserar på trygghet.

Varmt välkommen till Scando!

Peter Aronsson
VD Scando 

Alla våra produkter uppfyller och överträffar Europanormen EN-131 och det stränga regelverket 
i Svensk Standard SS 2091. Våra ställningar är typkontrollerade enligt AFS 1999:12 samt  
EN 1004 samt godkända enligt lastklass 3 (2,0 KN/m2) Den högsta möjliga för rullställningar. 
Våra produkter testas regelbundet efter de regler SP, Svenska Tekniska forkningsinstituet, har satt 
upp, för ställningar gäller Europanormen EN-1004. Den första frågan du skall ställa dig innan du 
köper en stege eller rullställning – är produkten godkänd? Läs mer om säkerhet på sidan 4.
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Scando uppfyller RS-Gruppens säkerhetsstandard

< 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

– Maxhöjd två steg inkl. ståplan.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 600 x 300 mm.
–  Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den  

inte har bygel.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.

< 1,25 m plattformshöjd.  
Trappstege/Arbetsplattform.

– ”Stoppanvisning” på minst tre sidor t ex. med bygel.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 300 x 250 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.

> 1,25 m < 2 m plattformshöjd.  
Trappstege/Arbetsplattform.

– Räcke på minst tre sidor.
– Minimimått på ståplan ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.

> 2,0 m plattformshöjd.  
Mobil plattfomsstege/plattformsstege/arbetsplattform.

– Skydd på fyra sidor.
– Minimimått på plattform ska vara (b x d) 400 x 400 mm.
– Höjd mellan steg max 300 mm.
– Stegdjup minst 500 mm.

I februari 2011 införde RS-Gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, 
Peab, JM) sin nya säkerhetsstandard Bra arbetsmiljöval på alla sina byggarbets-
platser. Märkningen syftar till att minska antalet fallolyckor genom att säkerställa  
att bara professionella, säkra stegar och bockar som lever upp till kraven används.

Det är ett initiativ som Scando välkomnar. Sedan starten har vårt mål varit att till verka 
marknadens bästa och säkraste stegar för alla ändamål och höjder. För att påvisa 
vilka av våra produkter som uppfyller kraven för bra arbets miljöval förser vi därför alla 
våra godkända stegar och bockar med den gröna märkningen här till höger.
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Säkerhet vid steganvändning

Varje år händer det många svåra olyckor vid användning av stegar. Man räknar med att så många som ca 6 000 
svenskar uppsöker sjukhus varje år p.g.a. fall från stegar. Den största risken är att stegen glider undan nertill.  
För trappstegar är den största risken att de välter. Fall från stege ger långa sjukskrivningar. Vid arbetsolyckor ligger 
medeltalet på 50 dagar. För oss på Scando är säkerhet en ledstjärna. Design, tillverkning och användning ska genom-
syras av stabilitet och trygghet. Men du själv måste också tänka igenom en del saker innan du använder din stege:

Är stegen godkänd?
I Sverige räcker det inte bara med godkännande enligt EN-131 (Europanorm).  
För att stegen överhuvudtaget ska få säljas i Sverige måste den även uppfylla 
Arbets miljöverkets föreskrift AFS 2004:3 och vara typkontrollerad enligt SP:s 
certifierings regler SPCR 064. Kontrollera att SP-märkning finns på stegen!

 

Är stegen rätt uppställd?
Tänk på att en anliggande stege står säkrast när den lutar ca 75 grader.
Se på bilden till vänster hur du enkelt kan göra så att stegen lutar i rätt vinkel.

Har du rätt produkt för din arbetsuppgift?
Det är viktigt att välja en stege som är anpassad efter vad den ska användas till. 
Den ska bl. a. ha rätt anpassad längd och vara tillräckligt stabil.

Är glidskydden säkra?
Det är viktigt att glidskydden är i gott skick. Om de blir utslitna eller åldras måste 
de ersättas för att stegen ska kunna användas säkert. Nya glidskydd finns att köpa 
bland annat genom våra återförsäljare. Det är även viktigt att stegen i övrigt är i 
gott skick. De flesta brister av betydelse går att se med blotta ögat.

Hur är underlaget?
En stege passar inte på alla underlag. En stege är t. ex. olämplig på ojämna eller 
hala underlag. För att öka användningsmöjligheterna finns tillbehör för stagning och 
förankring vilka gör att stegen även står säkert vid nivåskillnader. Se sidan 34–35.

Vad ska hanteras?
Finns det några alternativ till stege? (Ministällning, rullställningar eller dylikt). 
Passar de i så fall bättre för arbetsuppgiften? 

Om stegen inte kan ställas upp säkert – använd den inte!

≈75°
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Så hittar du  
i katalogen

För att det ska bli enkelt att hitta 
i katalogen har vi delat upp vårt 
breda sortiment efter produktkate-
gori. Varje kategori har dessutom 
sin egen “flik“ på vänster sida 
vilket gör att du snabbt hittar det 
du söker.

Bra arBEtSmiljöVal  
och SäkErhEt

pallar och Bockar

trappStEgar

aNliggaNdE StEgar

multifuNktioNElla StEgar

tak och faSad,  
utrymmNiNgSStEgE fällBar

öVriga produktEr

tillBEhör

StällNiNgar

3–4

6–11

12–17

18–23

24–25

26–31

32–33

34–35

36–43

SvenSkt hantverk från 
början till Slut

Den första aluminiumstegen i Sveriges 
historia tillverkades i Västerås redan på 
tidigt 60-tal. Sedan dess ritar, utvecklar, 
testar och tillverkar vi stegar och ställ-
ningar och från 2008 så gör vi detta från 
vår fabrik i Ramnäs.

scando.se
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Arbetspall smal Pro Classic
Dubbelsidig, topplatta 405 x 250 mm.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna,  

fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående 

gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i aluminium.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd  

framkant för bästa ergonomi.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 210056 210076 210106
Höjd till plattform mm 450 700 950
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 460 490 530
Vikt kg ca 4,0 5,5 7,5

Arbetspall bred Pro Classic
Dubbelsidig, topplatta 540 x 250 mm.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna,  

fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående 

gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i aluminium.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd  

framkant för bästa ergonomi.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör,  

se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 210054 210074 210104
Höjd till plattform mm 450 700 950
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 590 630 660
Vikt kg ca 5,0 6,7 8,6

Arbetsbock Pro Classic
Dubbelsidig, topplatta 650 x 250 mm.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna,  

fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående 

gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i aluminium.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med  

förlängd framkant för bästa ergonomi.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör,  

se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 210055 210075 210105
Höjd till plattform m 450 700 950
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 700 740 770
Vikt kg ca 5,8 7,5 9,4 

Se sid 15 för högre dubbeltrapp.

Mycket vridstyv tack 
vare det integrerade 
längsgående gång järnet.

Mycket vridstyv tack 
vare det integrerade 
längsgående gång järnet.

Mycket vridstyv tack 
vare det integrerade 
längsgående gång järnet.

Topplattans gavlar är helt försedda 
med plast vilket hindrar sladdar 
och dylikt från att skavas sönder.

Topplattans gavlar är helt försedda 
med plast vilket hindrar sladdar 
och dylikt från att skavas sönder.

Topplattans gavlar är helt försedda 
med plast vilket hindrar sladdar 
och dylikt från att skavas sönder.
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Arbetsbock Pro Classic XL
Dubbelsidig, topplatta 650 x 300 mm.

– Extra stor ståyta.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna,  

fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i aluminium.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd framkant  

för bästa ergonomi.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Pro Step 500
Yrkespall med stor ståyta, 255 x 500 mm.

En smidig slitvarg för alla sammanhang. Pallen är stabil, väger 

lite, har en självlåsande plattform och snillrik hopfällning. Den 

är dessutom testad för 300 kg och dess raka bakkant skapar 

en mycket god ergonomi vi arbete nära väggar.

Tekniska data

Art nr 210051 210071 210101
Höjd till plattform mm 450 700 950
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 700 740 770
Vikt kg ca 6,5 8,5 10,6

Fyra stycken fästen per knästöd ingår.  

Knästöd med art.nr. 300709 passar till dubbelsidig yrkestrapp på sid 15.

Tekniska data

Art nr 300709 300711 300713 300715 
Höjd från plattform max mm 660 660 660 660
Nedre bredd mm 355 405 540 650

Knästöd för extra säkerhet och komfort
Passar till Scando Pro Classic och Solid arbetspallar, bockar och dubbelsidig yrkesstrapp.

Tekniska data

Art nr 211057 211077
Höjd till plattform mm 450 700
Antal steg 2 3
Ståyta mm 255x500 255x500
Bredd mm 650 680
Längd mm 790 1060

Självlåsande plattform 
förenklar hanteringen avsevärt.

Tar liten plats hopfälld, 
endast 140 mm bred.
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Arbetspall Solid
Dubbelsidig, topplatta 405 x 250 mm.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna,  

fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i stål.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd framkant  

för bästa ergonomi.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 160054 160074 160104
Höjd till plattform m 0,45 0,7 0,95
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 460 490 530
Vikt kg ca 4,0 5,5 7,5

Arbetsbock Solid
Dubbelsidig, topplatta 600 x 250 mm.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna,  

fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i stål.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd  

framkant för bästa ergonomi.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 160055 160075 160105
Höjd till plattform m 0,45 0,7 0,95
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 700 740 770
Vikt kg ca 5,8 7,5 9,4 

Tekniska data

Art nr 160652 160653 160654
Höjd till plattform m 0,45 0,7 0,95
Antal steg 2 3 4
Transportlängd mm 540 810 1080
Nedre bredd mm 700 740 770
Vikt kg ca 5,8 7,5 9,4 

Se sid 15 för högre dubbeltrapp.

Arbetsbock Solid komplett med knästöd
Dubbelsidig, topplatta 600 x 250 mm.

En stabil och säker arbetsbock med knästöd/räcke. Räcket ger extra stöd 

när du arbetar och minskar dessutom fallrisken betydligt. I övrigt så är 

bocken identisk med Arbetsbock Solid här ovanför.

– Scandoinfästning av fotsteg och topplatta med stegsidorna, fri från  

skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längs gående gångjärn.

– Kraftiga viklänkar i stål.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd framkant  

för bästa ergonomi.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Mycket vridstyv tack 
vare det integrerade 
längsgående gång järnet.

Mycket vridstyv tack 
vare det integrerade 
längsgående gång järnet.

Topplattans gavlar är helt försedda 
med plast vilket hindrar sladdar 
och dylikt från att skavas sönder.

Topplattans gavlar är helt försedda 
med plast vilket hindrar sladdar 
och dylikt från att skavas sönder.
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Tekniska data

Art nr 680056 680076 680096
Mått ihopfälld mm 510x210x470 730x210x490 960x210x520
Antal steg 2+2 3+3 4+4
Bredd mm 412 412 412
Vikt kg ca 5,0 6,5 8,0

Tekniska data

Art nr 680055 680075 680095
Mått ihopfälld mm 600x210x510 690x210x730 960x210x710
Antal steg 2+2 3+3 4+4
Bredd mm 605 605 605
Vikt kg ca 5,9 7,5 8,6

Arbetspall Algo
En stabil, smidig och säker arbetspall för daglig användning.

Utrustad med djupa, bekväma steg och en praktisk topplatta.  

Passar utmärkt att använda i trånga utrymmen.

– Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra trappallen tung.

– Topplattan mäter 250 x 333 mm och har ett integrerat handtag vilket gör 

trappallen lätt att bära.

– Två viklänkar i aluminium låser pallen när den är utfälld vilket också  

bidrar till ökad stabilitet.

– Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.

Arbetsbock Algo
En stabil, smidig och säker arbetsbock för daglig användning.

Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen överplatta. Allt för att 

ge dig ett riktigt hjälpmedel i arbetet.

– Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken 

tung.

– Topplattan mäter 250 x 600 mm och har ett integrerat handtag vilket  

gör arbetsbocken lätt att bära.

– Två viklänkar i aluminium låser bocken när den är utfälld vilket också 

bidrar till ökad stabilitet.

Hushållspall Basic
En stabil hushållspall.

– En lätt och smidig hushållspall för hemma- och fritidsbruk. 

– Tillverkad i aluminium.

– Rördimension 40 x 20 mm.

– Steg på båda sidor.

– Plattformsstorlek 345 x 180 mm.

– Stegdjup 80 mm.

Tekniska data

Art nr 621041 621061 621081
Höjd mm 400 610 820
Höjd ihopfälld mm 450 680 910
Antal steg 2+2 3+3 4+4
Bredd mm 389 413 437
Djup mm 440 600 720
Vikt kg ca 1,8 2,6 3,4 
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Tekniska data

Art nr 710202
Höjd mm 670
Längd mm 90
Bredd mm 112
Maxlast kg 500
Vikt kg 4,5

Gipsbock Proff
Med stark konstruktion och enkel att använda.

Du kan lita på att gipsbockarna bär upp den angivna maxlasten och att de står 

stadigt på underlaget. Här har bockens fötter (rörändar) en mycket viktig funktion 

eftersom de ”greppar” i golvet. Sätt därför aldrig ändavslutningar på fötterna. När 

du inte använder bockarna fälls de enkelt ihop och tar på så sätt minimal plats.

– Gipsbock för hela gipspaketet.

– Basmått 530 x 1120 mm.

– Max belastning 500 kg.

– Ihopfällbar.

– Svart epoxylackering för bättre rostskydd.

Transportställ gipsbockar
När du har många gipsbockar.

– Lagrings- och transportställ som naturligtvis passar EUR-pall.

– Rymmer 154 bockar (1200 x 1200 x 2300 mm).

– Totalvikt fullastad 725 kg.

Tekniska data

Art nr 710210
Höjd m 2,30
Längd m 1,20
Bredd m 1,20
Rymmer antal bockar 154
Totalvikt fullastad kg 725

Kickstep

En praktisk pall i stål med fjädrande hjul gör att den rullar lätt. 

Den flyttas mycket enkelt och lätt med hjälp av foten.

– Vid belastning av pallen trycks hjulen automatiskt in  

och pallen står stadigt.

– Passar bra i butik, på kontor, lager eller i hemmet.

– Passar även att sitta på vid tillfälliga arbeten.

– Tillverkad av pulverlackad ljusgrå stålplåt.

– Räfflade gummimattor på stegytorna.

– En rejäl gummilist i botten håller pallen stadig och på plats.

– Maxbelastning 150 kg.

Tekniska data

Art nr 700111
Höjd mm 430
Bredd upptill / nedtill mm 285 / 485
Vikt kg 5,2
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Extra kraftig och 
stabil, kan belastas 
med 350 kg per bock.

Universalbockar Proff
Hopvikbara med ställbara ben.

– Ställbara ben i fyra höjder, 600, 700, 800 och 900 mm.

– Överliggare av trä, 780 mm lång.

– Lackerade ben av 32 mm stålrör. Teleskopbenen, 28 mm, 

är förzinkade.

– Extra kraftig och stabil, kan belastas med 350 kg per bock. 

– Benen kan vikas in. I arbetsställning finns två spärrar mot 

ofrivillig hopvikning.

– Levereras i par.

Tekniska data

Art nr 710101
Höjd variabelt mm 600, 700, 800, 900
Bredd överliggare 78
Vikt kg 6

Jumbotrapp Proff 
Bekväm trapplutning och extra djupa,  
gummibelagda steg.

– Trappstege av kraftig aluminium.

– Stor stegyta – 230 mm djupa steg.

– Fotstegens bredd 360 mm.

– Kraftiga, dubbla stegsidor.

– Gummiklädda steg för halksäker användning.

–  Knästöd som tillval i 3- och 4-stegs utförandet.

– Knästöd som standard i 5-stegsmodellen.

 
Tekniska data

Art nr 612021 612031 612041 612051 612061 612071
Höjd m 0,45 0,7 0,7* 0,9 0,9* 1,15*
Antal steg 2 3 3 4 4 5
Yttre bredd nedtill fram mm 410 480 480 490 490 510
Yttre bredd nedtill bak mm 480 550 550 570 570 590
Transportmått cm 50x8x56 58x8x115 58x12x115 58x8x145 58x12x145 58x12x175
Vikt kg 4,0 7,0 8,0 10,0 11,0 13,0 * med fällbart knästöd.

Knästöd som tillval i 3- och 4-stegs 
utförandet.

Hopfälld endast 
80 mm tjock.

Universalbock Basic

En mångsidig och praktisk avlastningsbock i enklare utförande, för 

många olika arbetsområden. Använd den vid målning, sågning eller 

bara som benställning till extra bord.

– Ställbara ben i fyra höjder, 650, 700, 800 och 900 mm.

– Benställningen är tillverkad av lackerade stålrör.  

Utvändig diameter på 30 mm.

– Max belastning 150 kg.

– Enkel att fälla upp och ihop, och lätt att förvara.

– Levereras i par.

Tekniska data

Art nr 710199
Höjd variabelt mm 650, 700, 800, 900
Bredd överliggare 78
Vikt kg 4

Behöver du en kraftigare bock så rekommenderar vi 
Universalbock Proff som tål maxbelastning 350 kg per bock 
alternativt Gipsbock Proff som tål hela 500 kg per styck.
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EXTRA BRED

Trappstege Pro Classic
Yrkestrappstege med plattform och verktygshylla.

Marknadens bästa yrkestrappstege.

– Scandoinfästning av fotsteg, verktygshylla och arbets platt form i dess 

samman fogning med stegsidorna, fri från skruvar och nitar.

– Stor och kraftig arbetsplattform av strängpressad aluminium, 300 x 250 mm.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd framkant för 

bästa ergonomi.

– Anodiserade stegsidor och verktygshylla – svärtar inte ned dina händer.

– Mycket tilltalande design.

– Sidoprofiler, verktygshylla och fotsteg i robusta mönsterskyddade  

aluminium profiler.

– Upp till 1,45 m, sex steg, är trappstegen utrustad med självlåsande  

plattform.

– Från 1,7 meter, sju steg, är trappstegen utrustad med  

säkerhetslänk. 

– Förutom de mycket omtyckta, patenterade säkerhets- 

handledarna finns en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Anodiserad verktygshylla 
och stegsidor – svärtar 
inte dina händer.

Stor och kraftig arbets-
plattform 300 x 250 mm.

80 mm djupt trappsteg 
med förlängd framkant, 
skönt när du lutar smal-
benet mot trappstegen. 

Tekniska data

Art nr 200051 200071 200101 200121 200151 200171 200201 200251 200301
Höjd till plattform m 0,45* 0,7 0,95 1,2 1,45 1,7 1,95 2,45 2,95
Antal steg inkl plattform 2 3 4 5 6 7 8 10 12
Transportlängd m 1,16 1,48 1,75 2,03 2,31 2,56 2,83 3,37 3,83
Nedre bredd mm 450 480 520 550 590 620 650 720 790
Vikt kg ca 5,0 6,0 7,0 8,5 10,0 11,5 13,0 15,0 19,0

Bredd i toppen 320 mm. Höjd från arbetsplattform till verktygshylla 600 mm utom *200051 som är 550 mm.
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Stor och kraftig arbets-
plattform 300 x 250 mm.

Trappstege Solid
Prisvärd yrkestrappstege med plattform och verktygshylla. 

– Scandoinfästning av fotsteg i sammanfogningen av stegsidorna.

– Robust arbetsplattform i galvaniserad plåt.

– Självlåsande plattform ger enkel hantering.

– 80 mm djupa bekväma trappsteg.

– Från storlek 7 steg och uppåt, försedd med band  

för extra trygghet och säkerhet.
Verktygshylla i plast

Självlåsande plattform

80 mm djupa trappsteg

Tekniska data

Art nr 150071 150101 150121 150151 150171 150201
Höjd till plattform m 0,74 0,93 1,18 1,42 1,67 1,92
Antal steg inkl plattform 3 4 5 6 7 8
Transportlängd m 1,48 1,75 2,02 2,29 2,59 2,83
Nedre bredd mm 440 470 500 520 550 580
Vikt kg ca 5,5 7,0 8,0 9,0 10,5 12,0

Rymlig verktygshylla

Robust plattform

Räfflade fotsteg

Tekniska data

Art nr 605403 605405 605407 605409 605411
Höjd till plattform m 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
Antal steg inkl plattform 3 4 5 6 7
Transportlängd m 1,36 1,59 1,82 2,05 2,28
Yttre bredd nedtill mm 420 450 480 500 530
Vikt kg 3,3 4,0 4,7 5,4 6,4

Hushållstrappstege Hailo

– Rymlig och praktisk förvaringshylla med flera smarta funktioner 

inbyggda i knästödet.

– Parallella sidor ovanför plattformen ger god plats för benen. 

– Plattform av mönsterpressad aluminium. Leden av metall mellan 

stegdel och stöddel är täckt med ett dekorativt plasthölje.

– Fotstegen är räfflade för att minimera halkrisk.  

Special utvecklad nitning av fotstegen i stegsidorna bidrar  

bland annat till stegens goda stabilitet.

13
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Tekniska data

Art nr 605703 605704 605705 605706 605707
Höjd till plattform m 0,60 0,82 1,03 1,24 1,45
Antal steg inkl plattform 3 4 5 6 7
Transportlängd m 1,30 1,53 1,75 1,98 2,21
Yttre bredd nedtill mm 485 510 535 560 585
Vikt kg 3,0 3,5 4,5 5,4 6,7

Hushållstrappstege Basic
Försedd med praktisk förvaringshylla i plast.

– Parallella sidor ovanför plattformen ger god plats för benen. H= 600 mm.

– Plattform av mönsterpressad galvad stålplåt. Leden av metall mellan 

stegdel och stöddel.

– Fotstegen är räfflade för att minimera halkrisk. Nitningen av fotstegen  

i stegsidorna bidrar till stegens stabilitet. Djup 80 mm.

– Stegfötter med god anläggningsyta mot underlaget.

Tekniska data

Art nr 613181 613211 613241
Höjd m* 1,62 1,88 2,15
Nedre bredd mm 540 570 600
Antal steg 6+6 7+7 8+8
Vikt kg 12,0 14,0 15,0

Trapphusstege Proff
Specialdesignad aluminiumstege som är enkel att använda  
med fyra steglösa  inställbara ben. 

– Wienerstege med stegpinnar på båda sidorna.

– Lämpar sig utmärkt för arbete i trappor eller andra liknande ojämna ytor.

– Alla 4 ben har steglöst justerbara förlängningsben.

* till översta stegpinnen. Bredd i toppen ca 300 mm. Steglös 
nivåjustering fram. 1,29 m (613181) 1,57 m (613241) 1,85 m 
(613241) Steglös nivåjustering bak: 0,4 m (alla storlekar)
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Tekniska data

Art nr 180123 180153 180203 180253 180303
Höjd till plattform m 1,20 1,45 1,95 2,45 2,95
Antal steg 5 6 8 10 12
Transportlängd m 1,33 1,60 2,14 2,68 3,22
Nedre bredd mm 500 540 610 680 750
Vikt kg ca 8,0 10,0 13,0 17,0 20,0

Ny förstärkt modell
Trappstege Pro Classic
Dubbelsidig yrkestrappstege.

– Specialinfästning av fotsteg och den ledade plattformen med 

stegsidorna, fri från skruvar och nitar.

– Mycket vridstyv tack vare topplattans integrerade längsgående 

gångjärn.

– Det unika trappsteget är 80 mm djupt, utformat med förlängd 

framkant för bästa ergonomi.

– Anodiserade stegsidor – svärtar inte ned dina händer.

– Mönsterskyddade stegsidor, fotsteg och topplatta i  

sträng pressad aluminium.

– Förutom de mycket omtyckta patenterade säkerhets- 

handledarna finns en mängd praktiska tillbehör  

se sidan 34-35.

Mycket vridstyv tack 
vare det integrerade 
längsgående gång järnet.

Topplattans gavlar är 
helt försedda med 
plast vilket hindrar 
sladdar och dylikt från 
att skavas sönder.

Trappa med plattform och räcke Proff
Rullbar arbetsplattform, TMR.

– Stabil och säker att arbeta från.

– Räfflade och halksäkra 80 mm breda fotsteg.

– Räfflad och halksäker plattform med kantlist.

– Plattformen är 500 x 600 mm.

– Levereras hopfälld.

 

Tekniska data

Art nr 230121 230161 230211 230251 230301
Höjd till plattform m 1,2 1,6 2,1 2,5 3,0
Bredd framtill mm 580 580 580 580 580
Bredd baktill mm 850 850 850 1100 1100
Antal steg 5 7 9 11 13
Transportlängd m 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3
Vikt kg 26,0 32,0 38,0 44,0 53,0
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Trappa med plattform och räcke Solid
Rullbar arbetsplattform. För dig som behöver stå stadigt på 
högre höjder.

En stabil lättflyttad arbetsplattform som ger dig en säker arbetsplats även 

när du behöver stå stadigt lite högre upp. Passar bra för dig som utför 

tillfälliga montagearbeten, målar eller arbetar på lager.

– Stommen är tillverkad i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd 

och bli extra stabil. Monteras ihop med 4 st bultar.

– Plattformen i aluminium på 500 x 600 mm är halkskyddad och försedd 

med räcken för att ge dig en säker ståplats.

– Räckena är tillverkade i stål som elförzinkats för att få korrosionsskydd. 

H=1100 mm.

– De räfflade halksäkra fotstegen är 480 x 110 mm och tillverkade  

i aluminium.

– För att du enkelt ska kunna flytta plattformen finns två hjul  

monterade på den bakre delen. Hjuldiameter 100 mm.

Tekniska data

Art nr 231012 231016 231018 231020 231024 231030
Höjd m 1,2 1,6 1,8 2,0 2,4 3,0
Basbredd m 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,25
Arbetshöjd m 3,2 3,6 3,8 4,0 4,4 5,0
Transportlängd m 2,3 2,7 2,9 3,1 3,5 4,1
Antal steg 6 8 9 10 12 15
Vikt kg 32 36 39 42 56 67

Du låser enkelt säkerhets kedjan så att 
du vet var plattformen slutar/börjar.

H
öj

d

Ar
be

ts
hö

jd

Basbredd

1100



1717



18

Tr
ap

ps
te

ga
r

A
nl

ig
ga

nd
e 

st
eg

ar
Ta

k 
&

 f
as

ad
, 

rä
dd

ni
ng

ss
te

ge
Ö

vr
ig

a 
pr

od
uk

te
r

Ti
llb

eh
ör

S
tä

lln
in

ga
r

M
ul

ti
fu

nk
ti

on
el

la
 

st
eg

ar
P
al

la
r 

&
 b

oc
ka

r

Tekniska data 

Art nr 100151 100211 100241 100301 100391 100511 100601
Längd m 1,5 2,1 2,4 3 3,9 5,1 6
Antal pinnar 5 7 8 10 13 17 20
Yttre bredd mm 460 460 460 460 460 460 460
Vikt kg 3 4 4 5 7 11 14

Enkelstege Proff – extra bred
Enkelstege, kan även användas som både tak- och väggstege, se sid 29. 

– Stegsidor av extra kraftig I-Profil. 

– Kraftiga och halksäkra stegpinnar, 35 x 35 mm – gör arbetet extra bekvämt och säkert. 

– Yttre bredd 460 mm. 

Tekniska data

Art nr 110201 110301 110401 110501
Längd m 2,1 3,0 3,9 5,1
Antal pinnar 7 10 13 17
Yttre bredd mm 400 400 400 400
Vikt kg 3,0 5,0 7,0 10,0

Kraftiga stegpinnar som 
är bekväma att stå på.

Enkelstege Solid
Kan även användas som takstege, se sid 29.

– Kraftig, stabil och beprövad I-profil.

– Stadig, säker och slagtålig.

– Räfflade stegpinnar – hela 35 x 35 mm, vilka är starka och bekväma att arbeta från.

– Utvändig bredd 40 mm.

– Tillbehör sidan 34–35.
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Tekniska data 

Art nr 400301 400401
Längd m 3 4
Antal pinnar 10 13
Yttre bredd mm 400 400
Vikt kg 2,5 4,5

Enkelstege Basic
En enklare stege för den kräsne hemmafixaren. 

– Stegsidor av stabil och beprövad C-profil. 

– Räfflade halksäkra stegepinnar, 30 x 30 mm. 

– Yttre bredd 400 mm. 
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Tekniska data 2-delad utskjutsstege

Art nr 120303 120403 120503 120603 120703 120803 121003 121203
Max längd m 3 4 5 6 7 8 10 12
Längd per del m 1,9 2,2 2,8 3,4 3,7 4,3 5,5 6,7
Antal pinnar 6+6 7+7 9+9 11+11 12+12 14+14 18+18 22+22
Yttre bredd mm 510 510 510 510 510 510 510 510
Vikt kg 8 10 13 16 19 22 35 49

2-delad utskjutstege Proff

Basstegens yttre bredd mäter hela 490 mm. Toppstegen, den inre stegdelen,  

mäter hela 420 mm vilket gör den godkänd att använda som enkelstege.

– Infästning mellan stegsida och stegpinne genom sammanfogning.

– Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt. 

– Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminium.

– Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.

– Ställbar i höjd pinne för pinne.

– Toppstegen på 2-delad utskjut fr.o.m 7,5 m är försedd med topphjul.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

2-delad utskjutsstege Basic

– Stabil och beprövad C-profil.

– Stadig, säker och slagtålig.

– Räfflade stegpinnar – 30 x 30 mm.

– Justeras i höjdled med stegpinnarna.

– Enkelt delbar till två enkelstegar.

– Toppdelen har en bredd på 400 mm vilket gör den godkänd som enkelstege.

– Tillbehör sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 410403 410503 410603 410703 410853
Max längd m 4,0 4,9 5,8 7,0 8,5
Längd per del m 2,5+2,2 2,8+2,8 3,4+3,4 4,0+3,7 4,6+4,6
Transportlängd m 2,5 2,8 3,4 4,0 4,6
Antal pinnar 8+7 9+9 11+11 13+12 15+15
Yttre bredd mm ca 470 470 470 470 470
Vikt kg 8,0 10,0 12,0 17,5 22,5

Kraftiga och säkra beslag.

Kraftiga stegpinnar som 
är bekväma att stå på.
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2-delad utskjutstege ALGO

– Tvådelad utskjutsstege tillverkad i rörprofil av aluminium (boxprofil).

– En smidig och lätt stege för hobby och hemmabruk.

– Ändskydd av tvåkomponentmaterial.

– Styrbeslag i galvad/lackad plåt.

Tekniska data 

Art nr 670423 670513 670603 670683 670763
Längd m 4,26 5,12 5,90 6,82 7,66
Antal pinnar 9+9 11+11 13+13 14+14 16+16
Yttre bredd mm 455 455 455 455 455
Vikt kg 7,9 9,9 12,7 14,3 18,4

Tekniska data

Art nr 140802 141002 141202
Max längd m 8 10 12
Antal pinnar 14+14 18+18 22+22
Yttre bredd mm 510 510 510
Vikt kg 24 37 51

Hisstege Proff

Scandos hisstege är en mycket bekväm stege för arbeten på hög höjd. 

Höjdinställningen är enkel tack vare topphjul och rep. Låsningen med hakar 

är enkel och säker.

– Infästning mellan stegsida och stegpinne genom sammanfogning.

– Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt. 

– Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminium.

– Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.

– Ställbar i höjd pinne för pinne.
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3-delad MaxiCombi Proff

– Infästning mellan stegsida och stegpinne genom sammanfogning.

– Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt. 

– Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminium.

– Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.

– Ställbar i höjd pinne för pinne.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 220561 220651 220831 220921
Max längd m 5,6 6,5 8,3 9,2
Höjd fristående, h m 3,45 4 5,2 5,8
Höjd fristående, h1 m 2,45 2,75 3,4 3,7
Höjd fristående, h2 m 1,45 1,75 2,3 2,6
Antal pinnar 3x8 3x9 3x11 3x12
Längd per del m 3x2,5 3x2,8 3x3,4 3x3,7
Yttre bredd mm 540 540 540 540
Vikt inkl. stegfot kg 22 24 29 39

Tekniska data

Art nr 650405 650635 650805
Max längd m 4 6 8
Mått ihopfälld mm 2010 x 405 x 150 2860 x 405 x 150 3420 x 405 x 150
Vikt kg 10,2 16,0 22,5

3-delad utskjutsstege ALGO
En flexibel enkel stege för hobby och hemmabruk. 

– Tillverkad i lätt boxprofil. 

– Smidig att transportera. 

– Styrbeslag i galvad/lackad plåt. 
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Tekniska data

Art nr 130422 130502 130602 130722 130852
Max längd utskjut m 4,2 5,0 6,0 7,2 8,5
Längd per del m 2,5+2,2 3,1+2,8 3,4+3,4 4,0+3,7 4,6+4,6
Transportlängd m 2,6 3,2 3,5 4,2 4,8
Höjd fristående m 2,1 2,7 3,25 3,55 4,45
Antal pinnar 8+7 10+9 11+11 13+12 15+15
Yttre bredd mm 470 470 470 490 490
Vikt kg 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0

2-delad kombistege Solid
Allroundstege för många användningsområden.

– Kraftig, stabil och beprövad I-profil.

– Stadig, säker och slagtålig.

– Räfflade stegpinnar – hela 35 x 35 mm,  

vilka är starka och bekväma att arbeta från.

– Stegens toppdel är 400 mm bred vilket innebär att den  

är godkänd som enkelstege.

– Kraftiga och säkra beslag.

– Bärbeslag av strängpressad aluminium.

– Försedd med säkerhetskedja.

– Tillbehör, se sidan 34–35.

 

Stegfoten ingår. Den är nästan lika 
viktig som själva stegen. Stegfoten 
är en extra-försäkring mot att 
stegen vickar eller glider i sidled.

Kombistegen kan användas som två enkelstegar, utskjutsstege 
eller fristående, som på bilden. Välj en kombistege om du vill ha 
en mångsidig stege för de flesta typer av arbeten. 

Kraftiga och säkra beslag.

Kraftiga stegpinnar som 
är bekväma att stå på.

2-delad kombistege Proff
En mångsidig stege, som är mycket enkel att hantera. 

De två stegdelarna ger flera möjligheter. Använd dem som utskjutsstege alternativt kopplade 

i toppen som fristående stege. Basstegens yttre bredd mäter hela 490 mm. Toppstegen, 

den inre stegdelen, mäter hela 420 mm vilket gör den godkänd att använda som enkelstege.

– Infästning mellan stegsida och stegpinne genom sammanfogning.

– Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt. 

– Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminium.

– Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.

– För optimal säkerhet levereras stegar över 10 m med Scandos 1550 mm breda stegfot.

– Ställbar i höjd pinne för pinne.

– Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.

Tekniska data

Art nr 120302 120402 120502 120602 120702 120802 121002 121202
Max längd m 3 4 5 6 7 8 10 12
Antal pinnar 6+6 7+7 9+9 11+11 12+12 14+14 18+18 22+22
Längd per del m 1,9 2,2 2,8 3,4 3,7 4,3 5,5 6,7
Yttre bredd mm 510 510 510 510 510 510 510 510
Vikt inkl. stegfot kg 9 11 14 17 20 23 36 50
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Universalstege Solid

Från ett kompakt stegpaket får du en 3,5 m lång 

enkelstege, en fristående stege som är 1,75 m hög 

eller en arbetsbänk med en arbetshöjd på 0,95 m. 

Stegen är tillverkad i aluminium med leder av stål. 

Två stycken stegfötter ingår för god stabilitet.  

Även plattform ingår.

Tekniska data

Art nr 610102
Längd max m 3,5
Höjd fristående m 1,75
Antal pinnar 4x3
Yttre bredd exkl stegfot mm 360
Transportmått mm 990x720x270
Vikt kg 12
Stegfot mm 690

Plattformen ingår!

Universalstegens typgodkännande 
omfattar stegen som enkelstege och 
som fristående stege. Övriga möjliga 
kombinationer omfattas ej av god-
kännade regler för bärbara stegar.

Kombinationsstege, ledad Secura

– Enkel att använda. 

– Liten och behändig.

– Justerbar och kan användas som fristående  

stege, anliggande stege eller stege som  

bl a kan stå i trappor.

Tekniska data

Art nr 600014
Max längd m 4,15
Höjd fristående m 1,2–2,1
Antal pinnar 4x4
Yttre bredd nedtill mm 590
Transportmått mm 600x210x1280
Vikt kg 15,0
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Kombinationsstege, ledad Proff

– Kombinationsstegarnas original.

– Enkel att använda – högklassiga gångjärn.

– Liten och behändig att transportera.

– Med några enkla handgrepp justeras stegen 

 i höjdled, pinne för pinne.

– Låsdon av tryckgjutet aluminiumgods.

– Multistge, använd den som fristående stege,  

anliggande stege eller stege som kan stå i trappor.

– Nivåutjämnarben finns som extra tillbehör,  

se sidan 35.

Tekniska data

Art nr 611421 611531 611641
Max längd m 4,2 5,3 6,4
Höjd fristående m 1,2–2,0 1,5–2,5 1,7–3,1
Antal pinnar 4x4 4x5 4x6
Yttre bredd nedtill mm 560 620 690
Transportmått mm 560x200x1290 620x200x1570 690x200x1850
Vikt kg 13,0 16,0 20,0

25
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Tekniska data 

Utrymningsstege
Art nr 320121 320211 320271 320331 320391 320481 320601
Längd m 1,2 2,1 2,7 3,3 3,9 4,8 6,0
Vikt kg ca 3,5 6,3 8,2 10,0 11,8 14,8 18,0

Tillbehör
Art nr 321221 321231 321251 321261 321271
Fästbeslag mm 25–60 25–110 – – –
Konsol mm – – 200 400 600 

Utfällbar räddningstege i aluminium
För villor, flerfamiljshus, hotell, kontorslokaler etc.

Scando utrymningsstege – en billig livförsäkring.

– Utrymningsstege borde vara lika naturligt som brandvarnare.

– Diskret, smidig och funktionell.

– Finns där när man som mest behöver den.

– Inbrotts- och barnsäker, kan ej fällas ut från marken.

– Underhållsfri – tillverkad i anodiserad aluminium.

– På flervåningshus skarvas flera stegar med en skarvsats (art nr 321041) för att kunna fällas ut från 

vilken våning som helst.

– Stegen kan placeras direkt mot slät vägg eller på ojämn vägg med utbyggnadsbeslag för olika avstånd.

Infästning med extra fästbeslag för 
25 mm fast vägg avstånd.  
Art nr: se nedan.

Infästning med extra fästbeslag för 
25–110 mm justerbart vägg avstånd.  
Art nr: se nedan.

Infästning med extra fästbeslag för 
25–60 mm justerbart vägg avstånd.  
Art nr: se nedan.

Infästning med extra konsoler för 
fast vägg avstånd.  
Art nr: se nedan.

Handgrepp. Art nr 321281    Utstigningsplattform. Art nr 321291    

Shims 3 mm (nivåutjämnare). 
Art nr 321211
5 st per förpackning.
    

Skarvsats. Art nr 321041    
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Handledare
Monteras i toppen på vägg stegen som en förlängning av 

stegsidorna.

Vid montering av ryggskydd användes 1 m handledare.

Konsoler och stag
Antal som minst åtgår för infästning – se tabell. Tabellen 

utgår från infästning på betongvägg. Vid andra väggar kan det 

krävas flera konsoler.

Exempel på skruvinfästningar i vägg: 

I betongvägg med typgodkänd expanderskruv, M10 fzv. 

I trä- eller tegelvägg med genomgående skruv, M10 fzv.  

Med mutter och bricka. 

Aktuella drag- och tvärkrafter på fästdon av dimensionerade 

laster vid konsol respektive staginfästning: H=1,4 kN, 

V=1,4 kN. D.v.s. fästdonen och väggen ska kunna uppta 

ovanstående krafter vid respktive konsolavstånd. 

Skarvbeslag 

Distans med bärskena
Monteras på takstegen för att 

lyfta upp den från taket och  

där med ge bättre fotfäste.  

Enkel monte  ring. Placeras  

med max 2,5 m av stånd utmed 

stegens hela längd.

Tak- och väggstegar

– Godkända av SP SITAC. Godkännandebevis Nr 4340/82, P-märkning, 

den nya generationens godkännande för takskydd. Förutsättning 

för tak- och väggstegarnas användning, se Boverkets Byggregler 

(BBR), kapitel 5 och 8.

– Scando tak- och väggstegar i lättmetall är godkända som  

ett komplett system. 

– Modulsystemet består av sju steglängder, 1,5 – 6 m  

tak- och vägg Proff för både tak- och vägg montage. Dessa 

kan skarvas ihop till önskad längd. Se tabellerna  

på nästa sida. Som takstege kan också enkelstegar Solid 

användas.

– Monteringsanvisning medföljer i varje tillbehörsförpackning. 

Stag

Art nr 258311 258331 258351
Längd mm 200 400 600

Konsol

Art nr 258211 258231 258251
Längd mm 200 400 600

Art nr 258411 258421
Längd m 0,5 1,0

Art nr
258011 Rakt
258021 Ledbart för brutet tak

Art nr 258041
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Tak- och väggstege (bredd 460 mm) se sid 18

Art nr Längd m Antal pinnar Vikt ca Bredd
100151 1,5 5 3 460
100211 2,1 7 4 460
100241 2,4 8 4 460
100301 3 10 5 460
100391 3,9 13 7 460
100511 5,1 17 11 460
100602 6 20 14 460

Takstege (bredd 400 mm) se sid 18

Art nr Längd m Antal pinnar Vikt ca Bredd
110301 3,0 10 5 400
110401 3,9 13 7 400
110501 5,1 17 10 400

Här plockar du ihop din tak- och väggstege samt ryggskydd:

Takstege med tak- och väggstegar (bredd 460 mm)
Tak- Antal stegar Skarv Fäst- Distans
stegens m m m m m m par band* med stöd-
längd m 1,5 2,1 3 3,9 5,1 6,0 skena
1,5 1 2 2
2,1 1 2 2
3 1 2 3
3,6 1 1 1 2 3
3,9 1 2 3
4,2 2 1 2 3
4,5 1 1 1 2 3
5,1 1 2 3
5,4 1 1 1 2 4
6 1 3 4
6,6 1 1 1 3 4
7,2 1 1 1 3 4
7,8 2 1 3 5 

Takstege med enkelstegar (bredd 400 mm)

3 1 2 3
3,9 1 2 3
5,1 1 2 3

Väggstege med tak- och väggstegar (bredd 460 mm)
Vägg- Antal stegar Skarv Kon- Stag
stegens m m m m m m par soler Minst
längd m 1,5 2,1 3 3,9 5,1 6,0 minst
1,5 1 1 1
2,1 1 1 1
3 1 1 1
3,6 1 1 1 1 1
3,9 1 1 1
4,2 2 1 1 2
4,5 1 1 1 1 2
5,1 1 1 2
5,4 1 1 1 2 1
6 1 2 1
6,6 1 1 1 2 1
7,2 1 1 1 2 1
7,8 2 1 2 1

Fästband
Takstegen fästes i taket med 

fästband, ett par upptill och ett 

par nertill på stegen. Om takste-

gen är 6 m eller längre skall ett 

par även monteras på mitten. 

Nockkrok
Övre fästband kan vid papp-  

eller plåttak bytas mot nockkrok. 

 

Stor nockkrok för spetsiga tak, 

varmförzinkad. 

Påhaksstege
Längd 3 m, bredd 400 mm,  

försedd med krokar i toppen. 

Glidskydd vid takfot
Hindrar stegen från att glida i 

sidled eller falla bakåt, skyddar 

också takrännan. 

Ryggskydd
Längd m st Bygel styck Skena sats Skruv par Stag
0,9 2 1 2 1
1,8 3 2 3 1
2,7 4 3 4 1
3,6 5 4 5 1
4,5 6 5 6 1
5,4 7 6 7 1
6,3 8 7 8 1
7,2 9 8 9 1
8,1 10 9 10 1

2)

5)

3)

1)

4)

Ryggskydd och  
vilplan för väggstege
En modul består av fyra st 900 

mm långa skenor och en bygel. 

Till första modulen åtgår dock 

två byglar. En skruvsats åtgår 

per bygel. Ett par stag åtgår per 

komplett ryggskydd.  

Bygelns Ø är 620 mm. 

Art nr
1) 258611 Bygel
2) 258621 Skena (sats om 4st)

3) 258631 Stag (sats om 2st)

4) 258601 Skruvsats
5) 258721 Vilplan

Art nr 258071

Art nr 258031

Art nr 258081

Art nr 258082

Art nr 258511
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Fasadstegar

Det är enkelt att klättra upp på taket när fasadstegen är stabil och 

uppfyller alla krav. Fasadstegen ska placeras så att den översta 

stegpinnen är på ca 100 mm:s avstånd i förhållande till takfotens 

kant eller annan platå. Den nedersta stegpinnen ska vara på ca 

1000–1200 mm:s höjd från marken. Det översta stagparet fästs så 

nära takfoten som möjligt, helst vid stegens första stegmellanrum.

Då man i stegen använder långa stag, över 600 mm, ska de stödas 

mot takfotskonstruktionen. Stegens avstånd från väggen styrs av tak-

fotens längd och kan väljas med 100 mm:s noggrannhet mellan 200 

och 1500 mm. Eftersom stegen alltid fästs i husets stomme borde 

fästpunkterna reserveras redan när huskroppen byggs.

Fasadstegar som är 8 m eller högre ska utrustas med glidskena eller 

ryggskydd.

Takstegar

Från en fasadstege eller en taklucka som leder till taket måste det 

vara säkert tillträde till skorsten eller ventilationsrör som ska rengö-

ras. Av modulstegarna kan man bygga en säker och stabil takstege 

som är lätt att montera fast i takkonstruktionerna med särskilda 

fästen. En takstege ska alltid vara fastmonterad i taket. Byggnader 

högre än två våningar måste ha CE-märkta klass 2-stegar som håller 

tyngden av en person som faller med en livlina.

Det breda trappsteget på takstegen kan justeras och är därför lätt att 

stiga på. Stegytan är räfflad och ger bra fotfäste även i svåra väder-

förhållanden. Taktrappstegen lämpar sig bäst för taklutningar på 8–25 

grader, men kan justeras även för 45 graders lutning. Taktrappstegen 

kan också monteras på balkar, vilket ger mer plats för foten mot taket.

Takstegen är tillverkad utan svetsning och är därför en trygg gångväg 

till branta tak. Takpinnstegen lämpar sig bäst för över 25 graders 

lutningar. Stegen ligger längs hela takytan och belastar därmed taket 

så lite som möjligt.

Modulstegarna baserar sig på sex olika stegmoduler. Genom att 

kombinera dem kan man med en modul på 300 mm bygga en hur 

lång stege som helst. Alla modulstegar har en korrosionsbeständig 

pulverlackering. Standardfärgerna för stegarna är vit, brun, svart, grå 

och röd. Övriga färger tillverkas på beställning.

Modultastegar har fästena till alla olika taktyper. Takstegarna har samma  
stegestomme än fasadstegarna och därmed har de samma standard-
längder, osv. Takstegarna uppfyller kraven på CE-märkningen och 
standarden EN12951.



31

Takbrygga

Gångvägen från fasadstege till skorsten måste vara trygg och stabil. 

Takbryggan är tillverkad av varmförzinkad ståldurk och räfflad mot halka. 

Snögenomsläppligheten är 60 % så det är tryggt att gå på den även vid 

extrema förhållanden. Takbryggelementen kan också användas till att 

bygga arbetsbänkar eller trappsteg. Tryggheten på taket ökar om man 

installerar ett 1 m högt skyddsräcke vid takbryggan. 

– Bredd 350 mm, standardlängd 1210 mm, 2470 mm och 2965 mm.

– Standardfärger svart, brun, grå och röd, andra färger på beställning.

– Justerbara fästen för alla lutningar.

– Läktfästen c/c max 1,2 m.

– Förlängning med överlappande montering eller separat skarvsats. 

Snörasskydd

Till lutande takytor behövs snöräcken så att inte snömassorna fritt ska 

kunna falla ner. Enligt byggreglerna ska snöräcken monteras ovanför 

gångvägar, ingångar och på de delar av taket som ligger vid vägen. Det 

rekommenderas att omgivningen längs hela takbredden skyddas så att 

människorna som rör sig på gården samt växterna är skyddade mot 

snöras från taket. 

Rätt dimensionerade snörasskydd säkerställer också att en okontroller-

bar snömassa inte fördelas ojämnt på taket eller att rörlig snö inte 

skadar takytan och avvattningssystemet. Snön får inte heller rasa ner 

från ett tak till ett annat. 

Snörasskydd tillverkas av ovalformade stålrör. På grund av formen är 

rören starkare och håller större snömassor än motsvarande runda rör. 

Till de flesta tak räcker ofta en linje av ovalformade snörasskydd vilket 

sparar kostnader för kunden.

– Konsoler c/c max 1,2 m, rörlängd 3 m, förpackningen innehåller 2 st.

– Varmförzinkat eller varmförzinkat och pulverlackerat.

– Ej separata skarvhylsor.

– Färgalternativ på pulverlackerade snöräcken: RR 20 vit, RR 32 brun, 

RR 23 grå, RR 33 svart och RR 750 röd.

– Finns även i andra färger.

Våra taksäkerhetsprodukter har 10 års garanti

Taksäkerhetsprodukternas säkerhet har säkerställts genom test i statisk och 
dynamisk hållbarhet i ett externt testföretag. Om testerna utförda bl.a. i Finland 
och Sverige finns tiotals rapporter, som tillsammans med kvalitetssäkringsavtalen 
fungerar som grund för produktcertifieringen av våra takskyddsprodukter. De är  
certifierade och typgodkända i Finland, Sverige, Norge, Ukraina och Ryssland.  
Orimas stegar och takbryggor har tio (10) års garanti.
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Bryggstege, fällbar

Fällbar bryggstege med stomme i varmgalvaniserad stål och 

steg i tryckimpregnerat trä. Monteras ihop med medföljande 

varmgalvaniserad bult och mutter. Förlängningsdel finns som 

tillbehör.

Förlängningsdel bryggstege

Stomme i varmgalvaniserat stål och steg i tryckimpregnerat 

trä. Monteras till den fällbara bryggstegen med medföljande 

varmgalvanierad bult och mutter.

Rätskivor Proff

– Rätskiva för byggnadsarbeten, golvläggning. 

– Tillverkad i hållbar aluminium. 

– Utformad med invändig förstärkning. 

– Skyddande ändskydd som standard. 

– Välj mellan 6 olika längder. 

– Mått 100 x 18 mm. 

Art nr 510201 510231 510301 510401 510501 510601
Längd m 2 2,35 3 4 5 6
Vikt kg 1,8 2,2 2,8 3,7 4,6 5,6

Tekniska data

Art nr 615104
Antal steg 4
Stegbredd mm 475
Stegdjup mm 95
Vikt kg 16

Tekniska data

Art nr 615103
Antal steg 3
Stegbredd mm 475
Stegdjup mm 95
Längd mm 730
Vikt kg 6

Stegen i uppfällt läge.
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Säkerhetssele Proff
Justerbar sele med stödbälte. 

Tre infästningspunkter. Ergonomisk vaddering för bekväm 

passform. Tillverkad i polyamid med snabbspännen i aluminium. 

Sele och stödbälte uppfyller kraven enligt EN361:2002 och 

EN358:1999.

Säckhållare Basic

– Enkel att använda.

– Går att använda säckar med olika storlek.

– Med lock.

– Ihopfällbar och lätt att förvara.

– Levereras med lock i olika färger (röd, grön, gul).

Tekniska data

Art nr 701151
Höjd mm 890
Bredd mm 375
Djup mm 410
Djup ihopfälld mm 54
Vikt kg 1,4

Tekniska data

Art nr 
709901 Fallskyddssele
709909 Förvaringsväska-röd
709900 Fallskyddssele inkl. förvaringsväska
709903 Rep 10 m med automatiskt glidlås
709904 Block 2,5 m
709910 Fallskyddssele+väska+10m rep med glidlås
709920 Fallskyddssele+väska+block 2,5 m
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Stegfot för pinnstegar

Stegstöd mot väggFotplatta

Flyttbart ståplan 
med stor ståyta

Glidskydd

Stegfot SolidStegfot Basic

Avstånd till vägg ca 350 mm.

Bredd ca 1050 mm.

Art.nr
290241

Flyttbar fotplatta, 80 mm bred. 

Ger ett bekvämt ståplan.
Art.nr Längd 
290041 340 mm (Solid)
290042 400 mm 

 

280 x 250 mm.

Art.nr
290231

 

Ledbara glidskydd 
med sugskålar, par

Art.nr
290151

Stegfot Proff

Krokar
Levereras i par. Ø 40 mm.

Stolpstöd

Art nr Längd
290161 1,20 m för max 9,2 m stege

Art nr Längd
290162 0,9 m

Fot Solid stegar Fot Solid trappstege

Fot Pro ClassicFot Pro

Upphängningskrokar
Levereras i par.

Art nr Längd
290010 1,20 m för max 9,2 m stege
290011 1,55 m för min 9,2 m stege

Stegfot med  
2 förlängningsben
Art nr Längd
290171 1,55 m (Solid)
290172 1,55 m (Proff)

Justermån 
110 mm

Fot Proff

Fot Hailo

Art nr
290085 Liten
290095 Stor

Art nr
290081 Liten
290091 Stor

Art nr
290081 Liten
290091 Stor

Art nr
290221 Liten
290211 Stor

Art nr
290082 Liten
290092 Stor

Art nr
605213 Liten fram 3–4 stegs
605214 Stor fram 5–7 stegs
605215 Liten bak 3–7 stegs

Art.nr
290181

Art.nr
290121

Art.nr
290111
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Krok till lagerstege 
Pro Classic
Levereras i par. Ø 30 mm.

Art.nr
300991

Extra fästbeslag Pro Classic 

Art nr Antal
300801 1 st
300833 3 st komplett till handledare
300834 4 st komplett till knästöd

Snäppsteg Pro Classic 

Snäppsteg med extra djup, hela 130 mm, som fästes på Pro 

Classic-stegens fotsteg gör det bekvämare att stå på stegen.  

Ökar fotstegets djup från 80 till 130 mm. Steget är avsett att 

sitta permanent, stegen kan fällas ihop som vanligt.

Art nr mm
300704 330
300706 475
300707 585

Nivåjusteringsben Pro Classic 

Steglös nivåjustering. Passar till samtliga 

Pro Classic trappstegar, pallar (ej höjd 

0,45 m) och lagerstegar. Passar även till 

stöddelen på trappstege med plattform.

Art nr Justerhöjd
300601 max 250 mm

Säkerhetshandledare Pro Classic 

Passar till samtliga Pro Classic trappste-

gar, pallar och lagerstegar utom till art nr 

200051, 210054, 210055 och 210056. 

Tre fästen per handledare ingår.

Art nr Längd mm
300813 1075
300815 1670
300817 2260

Knästöd Pro Classic 

Passar till Pro Classic arbetspallar, bock, 

enkeltrapp och dubbeltrapp.

Höjd till plattform, max 660 mm.

Fyra fästen per knästöd ingår.

Se mer sidan 6 och 8.

Art nr Bredd nederst mm
300709 355
300711 405
300713 540
300715 650

Nivåjusteringsben Teleskopstege

Art nr Justerhöjd
290251 ca 400 mm

Fjädrande hjul Pro Classic 

Art nr Med fästbeslag
290145 Svängbart hjul, par
290144 Fast hjul, par

Utan fästbeslag
290143 Svängbart hjul, par
290141 Fast hjul, par

Endast fästbeslag
290142 Endast fästbeslag
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En svensk kvalitetsprodukt
SP-godkänd/uppfyller europeisk standard  
SS–EN 1004Lastklass 3

200
kg

Kvalitet, säkerhet och flexibilitet 

FLEXY  
ALUMiNiUM-
STÄLLNiNGAR
by Scando
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Det är detaljerna som gör det…

Gavelramarna har grovt räfflade stegprofiler 
med ett stegavstånd på 25 cm och en gods-
tjocklek på 2,2 mm. De finns som standard i 
åtta- och fyrapinnars versioner med bygghöj-
derna 2 meter respektive 1 meter samt i de 
två bredderna 0,7 meter och 1,4 meter. 
Gavelramarna fungerar som bottensektion,  
mellansektion och räckesram vilket maxi-
merar utnyttjandegraden av ramarna och 
förenklar byggnationen. 

Stagen har en lättmanövrerad och driftsäker 
låsfunktion, monterad med en kraftig gjuten 
aluminium koppling. 

Justerbara hjul. De låsbara hjulen med 
en diameter på 200 mm är tillverkade av 
slitsark polyamid (alt utförande i gummi). 
Höjden på benet går att justera 26 cm och 
hjulen är försedda med dubbelbroms för att 
förenkla hanteringen. 

Plattformarna är tillverkade i halkskyddad 
vattenresistent plywood. Plattformar med 
integrerad lucka gör förflyttningen enkel och 
säker mellan de olika våningsplanen. 

Trappa. Kompletterar du din breda ställning 
med en eller flera trappor, förvandlas ställ-
ningen till en trappställning som förenklar, 
effektiviserar upp och nedgång i ställningen 
och gör klättringen ännu säkrare. Trappan 
monteras enkelt i rullställningar med 1,4 m 
bredd och 2,4 m längd. 

Anliggande stege. Som tillbehör till din ställ-
ning kan du komplettera med en anliggande 
stege som snabbt och enkelt tar dig mellan 
de olika nivåerna i din ställning. Sedan 
sommaren 2014 omfattas ställningar av nya 
regler. Man får ej längre klättra på gavel-
ramarnas insida om översta plattforms-
höjden är högre än 2,5 meter, då krävs det 
numera en anliggande stege eller trappa.  
Se mer under Nya regler. 

Typkontrollerat. Flexy aluminiumställningar 
by Scando är typkontrollerade enligt AFS 
1990:12 och godkända enligt Svensk 
Standard EN 1004. Alla våra ställningar är 
lastklass 3, den högsta möjliga för rullställ-
ningar: 200 kg/m2.

Nya regler. Under 2014 publicerade Arbets miljöverket nya regler för ställningar (AFS 2013:4) 
Detta innebär följande:
•	Det	är	ej	längre	tillåtet	att	klättra	på	ramarna	inuti	ställningen	om	plattformen	är	placerad	

högre än 2,5 meter. Kravet är numera att en lutande stege eller en trappa ska användas  
för förflyttning i ställningen. 

•	Alla	nivåer	ska	vara	täckta	med	arbets	planskomponenter	vilket	innebär	att	ställningar	 
med dubbel bredd behöver dubbla platt formar på alla nivåer. 

•	Det	krävs	dubbla	skyddsräcken	på	alla	plattformsnivåer	över	två	meter.	

Detta kan innebära om du har en äldre ställning att denna behöver kompletteras.  
Se över din ställning ordentligt så att den uppfyller de krav som ställs på den. 

Trappställning TS 1400
Djup x bredd m 1,4 x 2,4

Plattformshöjd m 12,48 10,45 8,42 6,39 4,35 2,32

Arbetsyta högsta 

plattformshöjd m 1,4 x 2,4

Rullställning Bred RSB 1400
Djup x bredd m 1,4 x tre längder

Plattformshöjd m 12,48 11,47 10,45 9,43 8,42 7,40 6,39 5,37 4,35 2,32 1,31

Arbetsyta  

plattformshöjd m 1,4 x 1,7 1,4 x 2,4 1,4 x 3,0

Rullställning Smal RSS 700
Djup x bredd m 0,7 x tre längder

Plattformshöjd m 12,48 11,47 10,45 9,43 8,42 7,40 6,39 5,37 4,35 2,32 1,31

Arbetsyta  

plattformshöjd m 0,7 x 1,7 0,7 x 2,4 0,7 x 3,0

Hantverkarställning HVS 700
Djup x bredd m 0,7 x 1,7

Plattformshöjd m 4,69 3,67 2,66 1,65

Arbetsyta högsta 

plattformshöjd m 0,7 x 1,7

Rollfix Hobby RF 700
Djup x bredd m 0,7 x 1,5

Grundpaket A m 1,25

Grundpaket A + B m 3,0

Grundpaket A + B + C m 5,0

Välj rätt ställning
Ditt behov styrs givetvis av om du ska jobba inne eller ute, högt upp eller på en lägre nivå. 

Vår mycket trygga och stabila trappställning finns i plattformslängden 2,4 meter. Bred (1,4 m) 

och smal (0,7 m) rullställning finns i hela 3 olika längder, 1,7 m, 2,4 m och 3,0 meter. 

Flexibelt med många kombinationsmöjligheter

Vårt sortiment är brett och har funnits sedan 1950-talet vilket innebär att du som kund kan förlita dig på att kunna 
komplettera eller förnya din ställning även i framtiden. Sortimentet innehåller rejäla trappställningar, flexibla rull-
ställningar i 6 olika storlekar och smidiga snabba hantverkarställningar. Välj mellan 8 modeller. Systemet baseras 
på två bredder, tre längder samt gavelramar i två olika bygghöjder. Till systemet finns en mängd olika tillbehör och 
alla delar finns givetvis som reservdelar om du i framtiden behöver komplettera eller byta ut något som eventuellt 
blivit skadat vid hantering eller dylikt. Flexy ställningar från Scando är enkla att beställa vare sig du vill ha en kom-
plett ställning i en specifik höjd eller om du vill bygga den från grunden, del för del. Med lätthanterliga funktioner 
och rejäla, hållbara lågviktskomponenter är Flexy mycket enkel att montera och hantera. 
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Trappställning TS 1400
Bredd 1,4 m
Längd 2,4 m

Stabil och lättmonterad trappställning, komplett med 
trappa och plattform varannan meter. Högst upp består den 

av 2 plattformar och sparklist vilket ger en rejäl arbetsyta. Ställningen 

är försedd med justerbara hjul på 200 mm och 4 stycken stödben, 

fasta eller teleskopiska beroende på vald högsta plattformshöjd. 

Flexy Trappställning TS 1400 är i grunden en bred rullställning RSB 

1400 som kompletterats med separata trappenheter, handledare och 

en övre plattform med extra stor lucka för att underlätta uppstigning. 

Våra ställningar är alltid kompletta när du väljer färdiga paket. Då 

ingår alla delar såsom fotlist, stödben och plattform varannan meter. 

Lastklass 3

200
kg

Tekniska data

Art nr 3502321S 3504351S 3506391S 3508421S 3510451S 3512481S
Plattformshöjd m 2,32 4,35 6,39 8,42 10,45 12,48
Arbetshöjd m 4,32 6,35 8,39 10,42 12,45 14,48
Ställningshöjd m 3,47 5,50 7,54 9,57 11,60 13,63
Längd m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Bredd m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Total vikt kg 160 235 305 385 455 530

Trappa. Kompletterad med trappenheter, förvandlas ställningen  
till en trappställning som förenklar, snabbar uppgång och gör  
klättringen säkrare. Trappan monteras enkelt i rullställningar med  
1,4 m bredd och 2,4 m längd.

Övre plattform i 
trappställning. Den långa 
öppningsbara luckan gör 
det möjligt för dig att gå 
rak i ryggen.

Bilden visar en trappställning med  
övre plattformshöjden 4,35 m  
(arbetshöjd 6,35 m).

Plattformshöjd  

Ställningshöjd  
Plattform + 1,10 m

Arbetshöjd  
Plattform + 2,00 m

Plattformsyta

2,40 m

1,4 m

1,70 m

0,7 m
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Bred Rullställning är ett utmärkt val för långvariga 
och omfattande arbeten. Den är stabil och lättmonterad med 

plattform varannan meter. Högst upp består den av 2 plattformar 

och sparklist vilket ger en rejäl arbetsyta. Ställningen är försedd 

med justerbara hjul på 200 mm och 4 stycken stödben, fasta eller 

teleskopiska beroende på vald högsta plattformshöjd.

Våra ställningar är alltid kompletta när du väljer färdiga paket. Då 

ingår alla delar såsom fotlist, stödben, plattform varannan meter. 

Lutande stege finns som tillbehör.

Storleken 1,4 x 2,4 meter kan med fördel kompletteras  

med trappa art nr 360312T

Bred Rullställning RSB 1400
Bredd 1,4 m
Längd 1,7 m, 2,4 m och 3,0 m

Lastklass 3

200
kg

Tekniska data, bredd 1,4 m

Längd 1,7 m

Art nr 2401311S 2402321S 2403341S 2404351S 2405371S 2406391S 2407401S 2408421S 2409431S 2410451S 2411471S 2412481S

Plattformshöjd m 1,31 2,32 3,34 4,35 5,37 6,39 7,40 8,42 9,43 10,45 11,47 12,48
Arbetshöjd m 3,31 4,32 5,34 6,35 7,37 8,39 9,40 10,42 11,43 12,45 13,47 14,48
Ställningshöjd m 2,46 3,47 4,49 5,50 6,52 7,54 8,55 9,57 10,58 11,60 12,62 13,63

Längd 2,4 m

Art nr 2501311S 2502321S 2503341S 2504351S 2505371S 2506391S 2507401S 2508421S 2509431S 2510451S 2511471S 2512481S

Plattformshöjd m 1,31 2,32 3,34 4,35 5,37 6,39 7,40 8,42 9,43 10,45 11,47 12,48
Arbetshöjd m 3,31 4,32 5,34 6,35 7,37 8,39 9,40 10,42 11,43 12,45 13,47 14,48
Ställningshöjd m 2,46 3,47 4,49 5,50 6,52 7,54 8,55 9,57 10,58 11,60 12,62 13,63

Längd 3,0 m

Art nr 2601311S 2602321S 2603341S 2604351S 2605371S 2606391S 2607401S 2608421S 2609431S 2610451S 2611471S 2612481S

Plattformshöjd m 1,31 2,32 3,34 4,35 5,37 6,39 7,40 8,42 9,43 10,45 11,47 12,48
Arbetshöjd m 3,31 4,32 5,34 6,35 7,37 8,39 9,40 10,42 11,43 12,45 13,47 14,48
Ställningshöjd m 2,46 3,47 4,49 5,50 6,52 7,54 8,55 9,57 10,58 11,60 12,62 13,63

Bilden visar en rullställning med basmåtten 
1,4 x 2,4 m och övre plattformshöjden 4,35 m 
(totalhöjd 5,5 m).

Plattformarna består av 
en helsvetsad, kraftig 
aluminiumram med ett 
610 mm brett gångplan av 
halkskyddad, vattenresistent 
plywood. Plattformar med 
integrerad lucka möjliggör 
säker klättring på ställningens 
insida. 

1,70 m
2,40 m

3,00 m

1,4 m

1,70 m
2,40 m

3,00 m

0,7 m

Stödbenen finns i fast eller 
teleskopiskt utförande.

Välj mellan tre olika plattformsmått:
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Smal Rullställning RSS 700
Bredd 0,7 m
Längd 1,7 m, 2,4 m och 3,0 m

Lastklass 3

200
kg

Tekniska data, bredd 0,7 m

Längd 1,7 m

Art nr 2101311S 2102321S 2103341S 2104351S 2105371S 2106391S 2107401S 2108421S 2109431S 2110451S 2111471S 2112481S

Plattformshöjd m 1,31 2,32 3,34 4,35 5,37 6,39 7,40 8,42 9,43 10,45 11,47 12,48
Arbetshöjd m 3,31 4,32 5,34 6,35 7,37 8,39 9,40 10,42 11,43 12,45 13,47 14,48
Ställningshöjd m 2,46 3,47 4,49 5,50 6,52 7,54 8,55 9,57 10,58 11,60 12,62 13,63

Längd 2,4 m

Art nr 2201311S 2202321S 2203341S 2204351S 2205371S 2206391S 2207401S 2208421S 2209431S 2210451S 2211471S 2212481S

Plattformshöjd m 1,31 2,32 3,34 4,35 5,37 6,39 7,40 8,42 9,43 10,45 11,47 12,48
Arbetshöjd m 3,31 4,32 5,34 6,35 7,37 8,39 9,40 10,42 11,43 12,45 13,47 14,48
Ställningshöjd m 2,46 3,47 4,49 5,50 6,52 7,54 8,55 9,57 10,58 11,60 12,62 13,63

Längd 3,0 m

Art nr 2301311S 2302321S 2303341S 2304351S 2305371S 2306391S 2307401S 2308421S 2309431S 2310451S 2311471S 2312481S

Plattformshöjd m 1,31 2,32 3,34 4,35 5,37 6,39 7,40 8,42 9,43 10,45 11,47 12,48
Arbetshöjd m 3,31 4,32 5,34 6,35 7,37 8,39 9,40 10,42 11,43 12,45 13,47 14,48
Ställningshöjd m 2,46 3,47 4,49 5,50 6,52 7,54 8,55 9,57 10,58 11,60 12,62 13,63

Bilden visar en rullställning med basmåtten 0,7 x 3,0 m 
och övre plattformshöjden 4,35 m (totalhöjd 5,5 m).

Hjul med ben. De låsbara hjulen med 
Ø 200 mm är tillverkade av slitstark 
polyamid (alt. utförande i gummi). 
Höjden på benet går att justera 260 mm. 
Praktisk justering med vingmutter.

Lättmonterad smal rullställning för jobb i begränsade 
utrymmen. Den är stabil och lättmonterad med plattform varannan 

meter. Ställningen är försedd med justerbara hjul på 200 mm och  

4 stycken stödben, fasta eller teleskopiska beroende på vald högsta 

plattformshöjd.

Våra ställningar är alltid kompletta när du väljer färdiga paket. Då 

ingår alla delar såsom fotlist, stödben, plattform varannan meter. 

Lutande stege finns som tillbehör.

Storleken 0,7 x 1,7 meter kan med fördel användas på vår 

Hantverkar ställning HVS 700.

1,70 m
2,40 m

3,00 m

1,4 m

1,70 m
2,40 m

3,00 m

0,7 m

Stegramskopplingarna är robusta och 
svarvade med konisk passning för att 
förenkla montage och eliminera glapp. 
Den nedre kopplingen är försedd med en 
integrerad, fjäderbelastad låssprint för 
enkel montering och ökad säkerhet.

Välj mellan tre olika plattformsmått:
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Hantverkarställning HVS 700, påbyggbar
Bredd 0,7 m
Längd 1,7 m

Hantverkarställningen är en praktisk hopvikbar rullställning. 
Det kompakta alternativet med dess vikbara sammansatta bas sektion 

med monterade hjul gör den smidig att transportera, snabb att sätta ihop 

och tar sig även monterad enkelt genom dörrar, gångar och andra trånga 

passager.

Den är stabil och lättmonterad med plattform varannan meter.  

Bassektionen levereras med monterade låsbara hjul på 125 mm.

Våra ställningar är alltid kompletta när du väljer färdiga paket. Då ingår alla 

delar såsom fotlist, stödben, plattform varannan meter. Hantverkar ställning 

HVS passar ihop med Flexys övriga ställningskomponenter och kan byggas 

till en maximal plattformshöjd på 4,69 meter.

Lastklass 3

200
kg

Tekniska data

Art nr 1101651S 1102661S 1103671S 1104691S
Plattformshöjd m 1,65 2,66 3,67 4,69
Arbetshöjd m 3,65 4,66 5,67 6,69
Ställningshöjd m 2,75 3,76 4,77 5,79
Längd m 1,7 1,7 1,7 1,7
Bredd m 0,7 0,7 0,7 0,7
Total vikt kg 38 84,6 107,1 118,6

Plattformshöjd  

Ställningshöjd  
Plattform + 1,10 m

Arbetshöjd  
Plattform + 2,00 mPlattformsyta

2,40 m

1,4 m

1,70 m

0,7 m
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Rollfix Hobby RF 700
Bredd 0,7 m
Längd 1,5 m

Tekniska data, bredd 0,7 m

Längd 1,5 m

Art nr 840201 840202 840203

Grundpaket A A + B A + B + C

Max plattformshöjd m 1,25 3,0 5,0

Bredd m 0,68 0,68 0,68

Längd m 1,5 1,5 1,5

Arbetshöjd m 3,0 5,0 7,0

Total höjd m 2,4 4,4 6,24

Vikt kg 21,2 49,2 76,6

Skyddskåoa 40x20 4 13 13

Skyddskåoa 60x20 4 4

Skyddskåoa Ø50 4

Stjärngreppsskruv 6 12 14

Låsplatta 6 12 14

Stoppmutter M8 4

Sexkantskruv M8x60 4 2

U-brika för M8 2

Vingmutter M8 4 2

Klämbygel M8 2 2

Sprint 4 4

Basram 2,1 m 2

Vertikalram 2 2

Väggförankring 1 1

Travers 2

Hjul Ø 125 med broms 4

Fotlistsats 1

Plattform med lucka 1 1

Horisontalstag 1 5 4

Diagonalstag 1 1 2

Trygga enkla ställningar av aluminium i färdiga paket. Med 

lätthanterliga funktioner och rejäla, hållbara lågviktskomponenter är våra 

Rollfix mycket enkla att montera och hantera. Våra Gör-det-själv ställningar 

är praktiska arbetsställningar med hög flexibilitet, det finns olika påbygg-

nadsmoduler och tillbehör.

Rollfix är ett passande system för varje insats. Du kan spara både tid och 

pengar på att ha din egen Gör-det-själv ställning. Konceptet är genomtänkt 

in i minsta detalj och konstruktionen är rejäl för att ge säkra arbeten 

även på högre höjder. Det finns gott om utrymme för verktyg, material och 

förflyttningar.

Användningsområdena är oändliga, allt från måleri till plåtarbeten för 

såväl hemmafixaren som proffs. Ställningen erbjuder en hög flexibiitet i 

höjd och med olika tillbehör. Rollfix motsvarar ställningsgrupp 3 enligt EN 

1004:2005. Den tillåtna totala belastningen på ställningen är 180 kg. 

Ställningen kan användas för arbeten som t ex puts-, fognings-, taklägg-

ning-, fasad- och monteringsarbeten.

1500

1500

1500

680

680

680

2400

4400
6240

1,50 m

0,7 m

Plattformsyta
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Specialställningar

Förutom standardiserade ställningssystem erbjuder Flexy 
även kund anpassade lösningar. Flexy tillhanda håller allt från råd-

givning och konsul tation samt tillverkning av aluminiumställningar utifrån 

kundens specifika behov. Flexy levererar idag olika specialställningar till 

exempelvis bygg- och fordonsindutrin. Kontakta gärna oss för rådgivning 

om hur vi på bästa sätt kan lösa dina unika ställningsbehov.

Flexy Aluminiumställningar är det självklara svenska alternativet när det 

gäller slit starka, hållbara aluminium ställningar. Vi är den enda svenska 

tillverkaren av aluminium ställningar och vi producerar ställningsprodukter 

av högsta kvalitet.
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Vår broschyr gör det enkelt att hitta den produkt du söker. Vi har redskapen som ger en säkrare arbetsmiljö och fritid. 
Vill du ha en broschyr? Fråga din återförsäljare, ring oss på tel. 021-10 37 00 eller gå in på www.scando.se

daniel Wahlund
Distriktschef region norr och mellansverige
Telefon: 021-10 37 05
daniel.wahlund@scando.se 

cecilia thelin
Distriktschef region öst/väst
Telefon: 021-10 37 02
cecilia.thelin@scando.se

Sabina johansson
Innesälj
Telefon: 021-10 37 03
sabina.johansson@scando.se

scando.se

Här tillverkar vi våra produkter!

Säljdistrikt


