
Redningsstige for borettslag - dokumentasjon

Brannøvelse med Eurostigen i borettslag 

Stige med svart eloksert overflate

Montering på bygård 

Montering på borettslag

TILBEHØR
Sikkerhetssele type "Standard":  Består av stropp med strammehylse 
som tres under armene. Låseklipset i enden av stroppen klikkes inn på 
det ytre stigebenet.  Klipset føres med under klatring. Ved eventuell 
miste av grep/fotfeste går klipset i låsestilling.
Sikkerhetssele type "Kurant":  Samme som ovenfor, men bare beregnet 
på stiger med én utløserstasjon (topputløser).  Låseklipset føres inn fra 
toppen på stigebenet.
Utstigningstrinn:  For bruk ved rømning gjennom vinduer med midtstolpe.
Utforingsbrakketter: Faste mål - benyttes for å bygge stigen ut fra veggen.

GESIMSSTIGE
Spesialstige med buet vangeprofil for passering forbi takutstikk eller inn-
huk i fasaden.  Benyttes oftest i forbindelse med rømning fra loftleilig-
heter med arker eller takvinduer. Stigeprofilene har ingen sveisesøm 
ved knekkpunktene. Sikkerhetsselen kan derfor passere disse kritiske
punktene uten å måtte hektes av/på.

GARANTI / GODKJENNING: GS-sertifisert etter norsk/europeiske 
standard ved TÜV materialprøveanstalter i Tyskland.  15 års garanti.

OVERFLATE: Standard: Eloksert matt aluminium.  På bestilling: Eloksert 
i brune valører (og sort) eller lakkert i ønsket farge.

PRODUKSJON  -  Norasonde AS, 2020 Skedsmokorset -  avd. Årnes

PRODUKTETS EGENSKAPER

MATERIALER
Ekstruderte profiler i sjøvannsbestandig aluminium.
Aluminium har smeltepunkt 600° C og karaktiseres derfor som 
ubrennbart materiale. Bolter og skruer i rustfritt syrefast stål. 

UTFØRELSE / MÅL
Trinnene er skjult inne i stigen når den er innfelt. Noen trinn er fjærbelastet. 
Funksjonen bidrar til å holde stigen stramt og pent på veggen og hindrer 
sjenerende støy og klapring i stigen under vind. Stigen åpnes ved å 
trekke ut en sikring ved rømningspunktet. EuroStigen har utløserstasjon 
ved hver etasje i en bygning.    
Ytre mål i lukket stilling er 60 x 40 mm. Utslått er målene 400 x 40 mm. 
Trinnavstand er 300 mm.  Alle stigemoduler kan skjøtes.

EuroStigen er en utfellbar stige til bruk som fastmontert rømningsstige 
på hus med to eller flere etasjer. 

Under: GesimsstigeUnder og til høyre: 


