BYGGAREN PROVAR

Wibe Ladders Teleskopstege
En stege kan vara besvärlig att hantera och transportera. Byggaren
har låtit sina testare använda Wibes ihopskjutbara stege i sitt arbete.
Se vad de tyckte på nästa sida.

Fakta – Fakta Wibe Ladders Teleskopstege WLTP 4 M
Bredd: 490 mm
Längd max: 4 m
Längd ihopskjuten: 950 mm
Antal steg: 13
Vikt: 15 kg
Rekomenderat pris exkl. moms: 2 795 kr
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Byggarens testchef
Ulf Ekström
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Jag har använt stegen på alla tänkbara sätt, både inomhus och utomhus i mitt arbete som byggare.
Stegen är lätt att ställa upp, smidig att skjuta ihop. Den
tar minimal plats i bilen. Ett extra plus är gummiskydden
som skyddar mot fasad och vägg.

En riktigt bra och smidig
stege att ha i bilen. Den
känns säker
och stabil. Enkel att
dra ut vid
användning.”
David Bergström,
Bergströms Bygg AB, Gnesta

Jag tycker det är en
smidig stege så länge
det är varmt och en ren
arbetsplats.”

Jag tog med stegen till vårt bygge på Lidingö. Där har den
använts på alla tänkbara sätt.
Stegen tar liten plats ihopfälld. Den är lätt att dra ut så länge
den är ren och det är plusgrader. Tyvärr fastnade våran stege
så fort det blev minusgrader och gick inte att dra ut.

Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg

Så här betygsatte våra testare Wibe Ladders Teleskopstege WTLP 4 M
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Smidighet, flexibilitet att använda
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Smidighet att flytta och transportera
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Stabilitet

5

5

5

3

Säkerhet mot personskador
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Kvalitet
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Värde i förhållande till kostnad
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Ja

Ja

Ja

Nej

Kan tänka mig att köpa maskinen
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Jag tycker att stegen är lätt
att transportera och enkel
att hantera.
Den är stadig att
stå på. En bra stege
att ha med i bilen.”

Jag använde stegen när jag stog i en trappa, där det
knappast hade fungerat utan den justerbara längden.
Jag har även använt stegen vid trädfällning för att fästa
säkerhetslinor. Sedan förstås diverse arbeten, såsom
montera hängrännor m.m.
Wibes teleskopstege har många fördelar. Den tar
lite plats, skjuts ihop mjukt utan risk att klämma sig.
Breddningssteget längst ner gör den stabil även i sidled.
Jag hade föredragit lite bredare fotsteg. Gummit
längst upp är bra, men ger märken på ljusa väggar.

Väldigt behändigt format
för en fyrameters stege.
Den är stadig och håller
bra kvalitet. Stegen dras ut
till valfri längd, vilket
underlättar i många fall.”
Richard Drotte, RCD Bygg & Inredning, Segeltorp

Jag har använt stegen mot husfasader och när jag
skulle tvätta taket på skåpbilen.
Lite trög att dra ut, speciellt om man ska ha halva
längden. Man får vara lite försiktig när den skjuts ihop
och inte ha fingrarna fel, så de kläms mellan fotstegen.
En kvalitetsstege i väldigt bra format. Lite tung, men
man får glädjas åt att den är tillverkad i aluminium och
inte stål, då hade det varit lyftkran som gällt.

HP CLEAN
Miljövänligt rengöringsmedel
– som fungerar
Du hittar Tec7-produkterna i bygg-, järn-, färg- och VVS-fackhandeln
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