Prestokoncernen – Tryggt Förstahandsval
Prestokoncernen är en svensk familjeägd företagsgrupp med ett tiotal helägda försäljnings- och servicebolag i Sverige
och våra nordiska grannländer. Moderbolaget heter Presto Brandsäkerhet AB och har sitt säte i Katrineholm.
Presto är ett ledande säkerhetsföretag inom brandskydd med Nordens enda fabrik för tillverkning av brandsläckare.
Vi levererar ca 200 000 brandsläckare per år. Våra produkter är CE- märkta, tillverkas enligt Europa-standarder och
företaget är certifierat enligt ISO 9001. Vi har över 40 års erfarenhet i branschen och med 200 medarbetare omsätter
vi ca 230 milj. kronor per år.
Vår vision är att som en komplett partner vara ett tryggt förstahandsval för våra kunder. Vi vill vara kända för
kompetens och kvalitet, pålitlighet och hög servicenivå. För dig som kund innebär det att vi i uppdrag och rådgivning
alltid ser till helheten för att kunna tillhandahålla ett kostnadseffektivt brandskydd med hög servicenivå.

Välkommen till Presto!

Presto Brandsäkerhet AB,
Box 315, Värmbolsvägen 2, 641 23 Katrineholm
Telefon: 0150-760 00. Fax: 0150-760 30
E-post: info@presto.se. www.presto.se

Utrymningsstegar

Presto
utrymningsstegar
finns i flera
olika modeller

Utrymningsstegar från Presto – räddar liv

Vid en brand bildas ofta stora mängder rök. Röken är både giftig och hindrar sikten
så att det blir svårt att orientera sig och hitta vägen ut. För dem som då befinner sig
på andra våningen eller högre upp i byggnaden är en smidig och lätthanterlig utrymningsstege ofta den bästa vägen till säkerheten.
Presto erbjuder utrymningsstegar av flera typer och i olika längder för anpassning till varierande omständigheter.
Fast monterade utrymningsstegar

Scando fällbara utrymningsstege är avsedd att monteras på fasaden vid fönster eller
balkong på bland annat villor, hotell, skolor och kontorslokaler. Stegen kan av säkerhetsskäl endast låsas och öppnas uppifrån. När den inte används är den
ihopfälld, vilket ger ett diskret intryck. Genom att dra ut en sprint som är placerad i
höjd med det våningsplan som den når upp till fälls hela stegen ut för användning.
Stegen är tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler.
Ett stort sortiment av fästbeslag och konsoler gör att stegen kan anpassas till
praktiskt taget alla typer av fasader. Stegen levereras i längder mellan 1 och 8 meter,
som enkelt kan skarvas och därigenom användas för utrymning från flera nivåer.
Scando fällbara utrymningsstege är certifierad av SP (Statens Provnings- och forskningsinstitut).
SCANDO UTRYMNINGSSTEGE

Mobila utrymningsstegar

Jimmy Fasad är en lätt, stark och smidig utrymningsstege för i första hand villor,
radhus, tvåvåningshus och mindre kontor. Jimmy Fasad väger endast fem kilo och
är därför lätt att hantera. Stegen förvaras normalt nedpackad i sin kartong. De båda
medföljande fästkrokarna skall fästas ovanför fönstret på insidan i det rum där stegen skall användas.
Vid användning hängs stegen upp i fästkrokarna, varefter hela förpackningen
kastas ut. Konstruktionen gör att stegen hamnar i rätt läge utan att trassla sig och
kan därför användas omedelbart. Jimmy Fasad levereras i längderna 4 till 8 meter.

JIMMY FASAD utrymnings STEGE

PRESTO utrymnings STEGE

Presto utrymningsstege är en utrymningsstege för i första hand villor, radhus, tvåvåningshus och mindre kontor. Den är stabil och stadig med halkskyddande, räfflade
stegpinnar. Stegen är tillverkad av härdad lättmetall.
Förbered stegen genom att skruva fast upphängningskroken på stegen. Vid
användning haka fast upphängningskrokarna på fönsterkarmen eller balkongräcket
och håll stadigt i krokarna medan stegen får falla ut av egen tyngd. Den är nu klar att
användas. Presto utrymningsstege levereras i längderna 2,9, 3,8, 4,4 och 5,0 meter.

Tekniska fakta
och Tillbehör
Presto®
Utrymningsstegar

Scando utrymningsstege

Material:
Tillbehör:
Måttuppgifter:

Naturanodiserade, specialutformade aluminiumprofiler. Skruvar i rostfritt syrafast stål.
Fästbeslag för olika fasader och väggavstånd.
Stegens mått infälld 85x45 mm.
Utvändig bredd, utfälld stege 425 mm. Invändig bredd, utfälld stege 340 mm.
Stegpinnarnas dimension 30x30 mm. Centrumavstånd mellan stegpinnar 300 mm.

Stegar art.nr

Längd

Tillbehör art.nr

Typ

3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491

1,2 m
2,1 m
2,7 m
3,3 m
3,9 m
4,8 m
6,0 m

34910
34911
34912
34913
34914
34915
34916

Skarvsats med stegpinne inkl 2 skarvbeslag
Extra fästbeslag 25-60 mm
Extra fästbeslag 25-110 mm
Konsol 200 mm
Konsol 400 mm
Konsol 600 mm
Instruktionsetikett

Utrymningsstege Jimmy Fasad

Material:
Måttuppgifter:

Orange band av vävd polyester med brottstyrka 1.600 kp, vita steg av åldringsbeständigt
plastmaterial med halkskydd.
Stegyta 12x35 cm. Stegavstånd 35 cm.

Stegar art.nr

Längd

Vikt

Antal steg

3410
3411
3413
3414
3415

4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
8,0 m

4,6 kg
5,6 kg
6,7 kg
8,0 kg
9,0 kg

10 st
13 st
16 st
19 st
22 st

Presto utrymningsstege

Material:
Måttuppgifter:
Övrigt:

Härdad lättmetall med rostskyddade stålnitar. Stegpinnar i räfflad, halkskyddande aluminiumprofil. Upphängningsanordning av rostskyddat stål.
Stegavstånd 30 cm.
Ange vilken upphängningskrok som önskas.

Stegar art.nr

Längd

Benämning

3441
2,9 m
Stege utan krok
3442
3,8 m
Stege utan krok
3443
4,4 m
Stege utan krok
3445
5,0 m
Stege utan krok
			

Tillbehör art.nr

Typ

3450
3453
3452
3421
3454

Upphängningskrok greppvidd 135 mm
Upphängningskrok greppvidd 340 mm
Upphängningskrok greppvidd 500 mm
Stege extra längd per 300 mm
Väggfäste par

