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 För de flesta är brandvarnaren en 
självklarhet, men att tänka på 
utrymningsalternativ om olyckan är 
framme, är minst lika viktigt. För att 
undkomma branden och den giftiga röken 
är en utvändig utfällbar stege ett säkert 
och pålitligt alternativ. 

Jimmy Fasad är en lätt, stark och smidig 
räddningsstege för utrymning. Stegen är 
närmast avsedd för villor, radhus och 
flervåningshus. I den vanligaste storleken 
väger Jimmy Fasad mindre än fem kilo och 
är därför lätt att handskas med. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabb utrymning räddar liv 

En räddningsstege används i situationer där den 
normala flyktvägen är blockerad. Förloppet vid en 
brand är ofta förödande snabbt och när utrymnings-
vägen stängs av kan ett fönster vara enda utvägen. 
Att ha en räddningsstege som enkelt och snabbt kan 
användas är en billig livförsäkring. 

Enkel montering 

Räddningsstegen Jimmy Fasad ligger normalt 
nedpackad i sin kartong. Två fästkrokar medföljer 
och dessa ska fästas under eller ovanför fönstret på 
insidan i det rum där stegen ska användas. Som 
tillbehör finns extra kroksats för att fästa vid 
alternativt fönster för utrymning. 

Lätt och smidig vid utrymning 

I en utrymningssituation fäster man stegen i 
krokarna som man monterat och kastar ut hela 
förpackningen genom fönstret. Tack vare stegens 
konstruktion och smidiga material faller fotstegen ut 
och hamnar i rätt läge utan att trassla sig. Den 
hänger rakt och är omedelbart klar för användning. 
Fotstegen är breda och stadiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekniska Data 
Stegavstånd 35 cm 

Stegyta 12 x 35 cm 

Brottstyrka per band 1.600 kg 

Färg på band Orange 

Färg på steg Vit 

Varianter 
Längd Antal  

fotsteg 

Vikt Kartong  

l x b x h 

Artikelnr 

4,0 m 10 st 4,6 kg 38x29x19 cm 16-8421-40 

5,0 m 13 st 5,6 kg 38x29x29 cm 16-8421-50 

6,0 m 16 st 6,8 kg 38x29x29 cm 16-8421-60 

7,1 m 19 st 7,8 kg 38x29x38 cm 16-8421-72 

Andra längder kan levereras på begäran.  
Max längd 10,2 meter.  


