Innovative Danish design

Fordelene ved MODUM foldbare brandstiger
Modum stigen har et innovativt foldedesign der giver en sikker og permanent brandudgang
uden at gå på kompromis med din bygnings sikkerhed eller æstetiske udseende. Stigen er
designet til at tackle disse to meget forskellige problemer og har en dokumenteret historik
som både en brugervenlig brandstige og en ekstrem effektiv og sikker permanent stige til
udgang.
Vores enkle online konfigurationssystem hjælper dig med at finde ud af, hvilken længde
Modum stige du har brug for og gør det muligt at bestille inden for få minutter. Se
præsentationsvideo - YouTube

Innovativt folde design
Den innovative foldemekanisme gør det muligt at stigen lukker tæt, når den ikke er i brug.
Denne smarte designfunktion sikrer ikke kun, at stigen er sikker og diskret, men betyder
også, at trinene er vejrbeskyttet.
Diskret udseende
Det diskrete design på Modum stigen gør det muligt at installere den uden at gå på
kompromis med bygningens æstetiske udseende. Den lukkede stige har en dybde på 74
mm, og dens "afløbsrørlignende" udseende hjælper med at sikre, at den ikke tiltrækker
uønsket opmærksomhed på sig selv.
Modulær konstruktion
Modum stigen samles ved hjælp af modulære sektioner på 30 cm mellem trin (1,5 meter,
1,8 meter, 2,1 meter osv.). Dette unikke design gør det muligt at fremstille stigen til næsten
enhver længde og sikrer, at Modum kan tilbyde en stige, der passer til de fleste bygninger
og krav.
Tyverisikret design
Udløser pinden i toppen af stigen sikrer, at uvedkommende ikke kan få adgang til stigen og
kan monteres på stigen afhængigt af de individuelle krav til adgang. En valgfri nøgellås kan
også tilføjes for at øge sikkerheden yderligere, hvis det kræves.
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Anti-Slip trin
Hver trin på Modum stigen har et unikt skridsikkert design, der sikrer brugernes sikkerhed,
når de skal ned eller op ad stigen. Trinene er skjult inde i stige profilet, når den er lukket,
hvilket giver yderligere vejrbeskyttelse.
Vejrbestandig konstruktion
Den eloxerede aluminiumskonstruktion og rustfri stålbeslag betyder, at Modum stigen er i
stand til at modstå de hårdeste vejrforhold. Denne robuste konstruktion og den innovative
foldemekanisme tillader, at vitale komponenter er beskyttet mod elementerne.
Adgang fra flere etager
Yderligere frigørelsesstationer kan inkorporeres i Modum stigen for at give adgang til den
fra flere etager, hvilket gør den velegnet til bygninger med flere etager.
Nem installationsvejledning
Hver stige leveres med en let læselig instruktionsmanual. Vi leverer også alle de samle- og
monteringsbeslag, der kræves under installationsprocessen.
I samarbejde med vores forhandler Safelincs i UK, har vi udarbejdet følgende installations
video Hvordan installeres brandstigen - YouTube

Kvalitetssikring og fred i sindet
Modum stigen er designet og produceret af materialer i høj kvalitet og undergår øget
kvalitetskontrol. Den bliver løbende testet og hver stige sektion inspiceres for at sikre, at
den opfylder vores krævende kvalitetsstandarder.
Belastning testet til EN-standarder
Modum stigen er belastnings testet og sikkerhedsgodkendt (Sintef 2536).
15 års garanti
Modum stigen er fremstillet til de højeste standarder og bruger de bedst tilgængelige
materialer. Stigens exceptionelle kvalitet giver os mulighed for at tilbyde en brancheførende
15 års garanti på alle Modum stiger.
Produceret i Danmark de sidste 35 år
Modum stiger fremstilles i Danmark under streng overvågning og kvalitetskontrol. Vores
præcise fremstillingsprocesser sikrer, at hver komponent lever op til vores krævende
standarder og leverer optimal ydelse.
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