
Rätt produkt för rätt uppgift

Risker

Lösningar - välj rätt produkt

prof+ - Produkter för professionella 
användare som kräver lite mer. 
Extra halkskydd, väl tilltagna låsmekanismer
och grov struktur på glidskydden ger
dessa produkter ökad stabilitet och
antiglidfunktion. Produkterna överträffar
med marginal kraven i standarder och
arbetsmiljöföreskrifter.

prof - produkter för professionella 
användare. 
Kraftig aluminiumprofil, väl tilltagna ståytor 
och fotsteg gör dessa produkter anpassade för 
daglig användning. Produkterna uppfyller 
kraven i standarder och svenska arbetsmiljö-
föreskrifter.

home - Produkter för hem och trädgård.
Dessa produkter är användarvänliga,
lätta att bära och förvara, och därmed
anpassade till lättare arbete inomhus och
för tillfälliga arbeten utomhus. Produkterna
uppfyller kraven i standarder och svenska
arbetsmiljöföreskrifter.
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Rätt produkt - rätt ergonomi
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Låga höjder. 
Bockar och pallar för arbeten 
där du behöver nå lite högre, 
till exempel vid elinstal-
lationer och för hemmabruk.

Mellanhöjder. 
Trappstegaroch abetsplatt-
formar för arbeten på lite 
högre höjd.

Höga höjder. 
Stegar för att till exempel 
komma upp på tak och arbets-
ställningar för arbeten på hög 
höjd.
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Korrekt användning

Typkontrollerat
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en organisation 
som har till uppgift att granska produkter och konstruktioner 
så att den uppfyller krav på säkerhet och god miljö. Vid sina 
tester använder SP både svenska och internationella bestäm-
melser. När SP kontrollerar stegar går de efter Europanorm EN-131 och det 
något strängare regelverket Svensk Standard, SS2091. Dessa krav ställs 
av Arbetsmiljöverket i AFS 2004:3 för att värna om din säkerhet. Alla Wibe 
Ladders stegar uppfyller dessa höga krav och får därför märkas med en etikett 
som talar om att stegen är godkänd.

Typkontroll stegar, arbetsbockar och pallar 
När SP kontrollerar stegar går de efter Europanorm EN-131 
och det något strängare regelverket Svensk Standard, 
SS2091. Dessa krav ställs av Arbetsmiljöverket i AFS  2004:3 
för att värna om din säkerhet. Alla våra stegar, arbetsbockar 
och arbetspallar uppfyller dessa höga krav och får därför 
märkas med en etikett som talar om att stegen är godkänd.

Kontroll takprodukter
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, testar och certifi-
erar takskyddsprodukter. Kraven finns beskrivna i SP: s
”Certifieringsregler för takskyddsanordningar”. När dessa 
krav uppfylls får produkterna förses med P-märkning. 
Wibe Ladders certifikat för takskyddsprodukter har nummer 
102 101.

Typkontroll ställningar
Våra ställningar är typkontrollerade enligt AFS 1990:12 och 
godkända enligt Svensk Standard SSHD1004. Lastklass 3.

P-kontroll
P-märkning innebär att produkten minst uppfyller
lag- och myndighetskrav, och i de flesta fall en
ännu högre kravnivå. P-märkning innebär dels att
produkten är typprovad, dels att tillverkarens
egenkontroll övervakas av SP. Glöm inte att fråga
efter P-märket när du vill köpa kvalitet.
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En flyttbar bock

En bra investering. Alla modeller har
en specialdesignad aluminiumprofil
som ger bocken eller pallen en minimal
vikt. Men den får också bra hållbarhet, 
en lång livslängd och är alltså en bra
investering.

Rejäla arbetsytor. Stora och rejäla topplattor
på arbetsbockarna, ger dig säkra och bekväma
arbetsytor både att stå på och använda som
avlastningsyta.

Arbetsbockar +. Prof+ arbetsbockar klarar
höga påfrestningar och daglig användning. De
är utrustade med utvinklade ben och stora stå-
plan med dubbelriktat halkskydd. Allt för att 
vara ett riktigt säkert arbetsredskap.

Serie 55. Prof arbetsbockar och Prof trappallar i serie 
55 är utvecklade med stabil konstruktion och breda 
bekväma fotsteg. De klarar höga krav och ger dig ett
säkert arbetsredskap.

Typkontrollerat. Bockarna och 
stegarna är typkontrollerade 
enligt SPCR064 och godkända 
enligt Svensk Standard SS2091 
utgåva 4, EN131-1, EN131-2. 
Certifieringsnummer för bärbara 
stegar är P102 102. Dessutom är 
de P-märkta.

En flyttbar trappa
Trappstegar+.Prof+ trappstegar är de bästa 
trappstegar vi någonsin haft. Stegarna är byggda
av en smart 6-kantig lackad aluminiumprofil som
gör att de tål mycket hög belastning utan att svaja.
Dessutom har de dubbelverkande steginfästning
som gör dem mycket slitstarka och ger dem en
riktigt lång livslängd.

Typkontrollerat. Bockarna och stegarna 
är typkontrollerade enligt SPCR064 och 
godkända enligt Svensk Standard SS2091 
utgåva 4, EN131-1, EN131-2. 
Certifierings-nummer för bärbara stegar är 
P102 102. Dessutom är de P-märkta.

Serie 66. Stegarna i serie 66 är utvecklade för 
att klara krav från professionella hantverkare. 
De har en stabil grundkonstruktion i anodiserad 
aluminium, breda bekväma fotsteg och praktiska 
detaljer.

Serie 55. Våra Prof trappstegar har en special-
designad aluminiumprofil med minimal vikt 
och bra hållfasthet. De 80 mm breda fotstegen 
är fästa med hydraulnitar vilket ger både hög 
stabilitet och hög säkerhet.

Hållbart aluminium. Aluminiumet gör att 
stegarna blir mycket slitstarka och får en lång 
livslängd. Så när du köper en stege från Wibe 
Ladders gör du en långsiktig investering.

Tillbehör. För att göra din trappstege ännu 
säkrare rekommenderar vi användning av steg-
fot och handledare. (Finns som extra tillbehör).

Du bestämmer längden
Många möjligheter. Wibe Ladders klätterstegar 
passar bra till både hantverkare och hemmafixare. De 
passar bra när du behöver nå lite högre. 
Alla uppfyller de högsta kraven på funktion, slitstyrka 
och användarvänlighet.

8000-serien. Detta är en Home and Garden-produkt 
tillverkad i en kraftig sigmaprofil med halkskyddade 
pinnar.

Professionella redskap. Vi har ett brett sortiment 
stegar riktat speciellt till dig som yrkesverksam 
hantverkare. Kraftiga konstruktioner med sta-
bilitet och hög hållbarhet som ger dig ett säkert 
redskap i ditt dagliga arbete.

Kombinera själv. Våra modulstegar ger dig möjlighet 
att bygga ihop just den stege du behöver för ditt 
arbete. Stegarna är tillverkade i kraftig sigmaprofil
med markant räffling på stegpinnarna för att ge ett
bra halkskydd.

Typkontrollerat. Bockarna och stegarna 
är typkontrollerade enligt SPCR064 och 
godkända enligt Svensk Standard SS2091 
utgåva 4, EN131-1, EN131-2. Certifierings-
nummer för bärbara stegar är P102 102. 
Dessutom är de P-märkta.

Välj rätt material. Aluminium är stryktåligt och har 
lång livslängd. Glasfiber är stabilt och passar extra bra 
i elektriska miljöer.

Klätterstegar+. Detta är våra allra bästa klätterstegar.
Prof + stegar tillverkade av kraftig sigmaprofil med
dubbelriktat halkskydd på pinnarna genom ett så 
kallat ”havrekornsmönster”.


