
Modumstigen 
er den originale 
utfellbare 
brannstigen

Må det brenne før vi tar 
barnas sikkerhet på alvor?



Modum brannstige har godkjenninger
fra en rekke norske og

utenlandske prøveinstanser

Modum brannstige er den eneste utfellbare brannstigen 
med sertifisering fra UL (Underwriters Laboratories) 

i USA og TÜV/GS sertifisering som gjelder for 
Europa inkl. Skandinavia. 

Disse godkjenninger gir våre kunder en ekstra trygghet for at 
Modum brannstiger alltid er lett å løse ut når du trenger den!



NEDE PÅ 1 2 3

En nesten usynlig list på veggen, 
sørger for at hele familien kommer 
seg trygt ut ved brann.
•	Modum	brannstige	er	en	solid,	sikker	og	godkjent	
brannstige.

•	Modum	brannstige	er	den	originale	utfellbare	brannstigen.
•	Modum	brannstige	leveres	med	15	års	garanti.
•	Modum	brannstige	er	produsert	i	elokserte		
aluminiumsprofiler.

•	Modum	brannstige	monteres	fra	vindu,	fra	balkong	eller		
fra	tak.

•	Modum	brannstige	er	innbruddssikker	og	åpnes	ved		
å	trekke	ut	en	splint.

•	På	boliger	og	boligblokker	med	mer	enn	en	etasje,	tilpasser	
vi	stigen	slik	at	den	kan	åpnes	fra	hver	enkelt	etasje.

•	Modumstigen	fås	i	alle	farger,	men	lagerføres	aluminium,	
sort	og	hvitt.

1

TREKK UT SPLINTEN FOLD UT STIGEN
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KLATRE NED



Modum brannstiger bygger 
på over 30 års erfaring med 
optimale løsninger til ene-
boliger, borettslag, bygårder, 
skoler, pensjonater, kontorer 
og hoteller. 

Ryggvernstiger og utstignings-
platå for lettere og tryggere 
adkomst til stigen. 

Modumstigen fås i alle farger, 
men lagerføres aluminium, 
sort og hvitt.

LØSNINGER TIL ALLE TYPER BYGG

Modum utfellbar ryggvernstige.

Skreddersydd rømningsbalkong og Modumstige i pulverlakkert hvit.



LØSNINGER TIL ALLE TYPER BYGG

Modum gesimsstiger montert fra takvindu i bygård.

Inspeksjonsstige
med ryggvern.

Vi leverer og monterer spesialtilpassede 
rømningstrapper.



BRANNVARSLING

BRANNSLOKKING

RØMNINGSVEIER

FOREByGGENDE 
BRANNSIkRING ER VåRT fAG

Hvis en brann oppstår, er det 
avgjørende at du har laget en 
plan på hvordan du og din 
familie skal komme trygt ut.

At brannvarslerne virker og er riktig
plassert og at det er tilgjengelig slokke-
apparat, om det så bare er for å bane 
vei fra flammene. Er trappen sperret av 
røyk og flammer, er vindu eneste vei ut.

En Modum brannstige fastmontert 
ved vinduet, er den enkleste, sikreste 
og kjappeste måten å komme seg i 
trygghet på for barna, for mor og far 
og for bestemor. Barna synes det er 
gøy å klatre og tar gjerne initiativet til 
den årlige brannøvelsen.

Kontakt oss
for gratis og uforpliktende

befaring av deres bolig!
Telefon: 51 87 74 00



Tilbehør og 
tilleggsutstyr 
til Modum 
Brannstiger

Ekstra tilbehør som påstigningstrinn i ulike størrelser og håndtak gir ekstra trygghet til barn 
når de skal går fra vindu og ut i stigen.



modum.com              post@modum.com               51 81 74 00

www.modum.com

kom innom vår butikk i Luramyrveien 19, 
eller ring oss og be om gratis og 

uforpliktende sikkerhetsbefaring.


