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En nyligen publicerad forskningsrapport* där arbetso
lyckor från stegar har studerats visar att många olyckor 
sker från anliggande stegar. Den främsta olycksorsaken 
är att stegen välter i sidled eller att basen glider iväg 
på grund av att stegen inte är ordentligt förankrad. 
Enligt rapporten skulle man kunna förebygga många av 
olyckorna genom att använda stegen på rätt sätt och 
med rätt utrustning. Därför har vi här försökt samla det 
mesta som du behöver veta för att kunna jobba säkert 
på anliggande stegar i denna broschyr. I grunden hand
lar det om tre  saker: att välja rätt stege, använda den 
på rätt sätt och att inspektera den regelbundet.
 

*Arbetsolycksfall & stegar, LE Hallgren och PeO Axelsson.



VÄLJ RÄTT PRODUKT

FÅR MAN KLÄTTRA PÅ STEGAR?

Visst får man klättra på stegar men de är främst avsedda för kortare och 
lättare arbeten. Vid tyngre eller längre arbeten så är det lämpligt att an
vända exempelvis arbetsplattformar eller ställningar. För privatpersoner så 
finns det inga lagar och regler som styr hur en stege får användas men för 
den som använder stege yrkesmässigt så finns det en del regler.

Arbetsmiljöverkets AFS 2004:3 reglerar utformning och användning av 
stegar, där står bland annat att stegen måste vara typkontrollerad enligt 
svensk standard SS 2091, vilket våra stegar är. Det står också att anliggan
de stegar längre än 5 meter och fristående stegar högre än 3 meter måste 
stagas eller förankras. Arbetsmiljölagen säger också bland annat att stegar 
måste kontroll eras och underhållas för att förebygga olyckor.

Jobbar man inom bygg och anläggning så finns det även saker at ta hänsyn 
till i andra av arbetsmiljöverkets skrifter som AFS 2014:26 som rör använd
ning av fallskydd över två meter och personligt fallskydd över fyra meter, 
läs mer om det på nästa sida.

GODKÄNDA STEGAR

Våra stegar är testade och typkontrollerade av SP och upp fyller svensk 
standard SS 2091 i enighet med arbetsmijöverkets föreskrift AFS 2004:3. 
Dessutom genomför vi regelbundna egenkontroller som är övervakade av 
SP. Vi är också kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade  
enligt ISO 14 001.

Anliggande stegar är inte kvalificerade att märkas med Bra Arbetsmiljöval. 
Anliggande stegar kan inte heller CE märkas, förutom för fast montering på tak. 

NY EUROPEISK STANDARD
2016 kom det en uppdaterad europeisk standard för stegar med några ändringar för hur 
stegar skall vara utformade och testade. Denna standard är frivillig att följa och vi har 
istället valt att certifiera våra stegar enligt de lagkrav som finns i Arbetsmiljöverkets skrift  
AFS 2004:3. Enligt de lagkraven så skall stegar vara godkända enligt svensk standard  
SS 2091 som är snarlik den Europeiska standarden. Man får alltså både använda och 
sälja stegar även om de inte uppfyller den uppdaterade Europeiska standarden EN 131. 
När en standard ändras så får man fortsätta att använda en gammal stege, det som 
räknas är att stegen var godkänd när den såldes. 

Den nya Europeiska standarden innebär bland annat att stegbreddning krävs på anligg
ande stegar över 3 meter. När du köper en yrkesstege från oss så får du alltid med en 
stegfot till stegar över 5 meter och självklart så har vi även stegfötter som passar även  
till våra kortare stegar.
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VÄLJ RÄTT KVALITET PÅ STEGEN

Vid arbete från lös stege behöver personlig fallskyddsutrustning 
inte användas om samtliga punkter nedan uppfylls:

Om undantagen ovan inte uppfylls så gäller följande:

Personlig fallskydds
utrustning** skall 
användas vid förflytt
ning längs en stege 
om fallrisken är 
högre än 4 meter 
och inte undantagen 
ovan är uppfyllda.

Fallskyddsutrustning* 
skall användas om 
fallhöjden är högre än 
2 meter och det finns 
en risk för fall. 

Stegar och bockar får alltså 
användas utan något extra 
fallskydd om fallhöjden är 
lägre än 2 meter. 

Det är ett enstaka 
arbete från en stege.

Stegen är kortare 
än 5 meter.

Arbetet tar mindre 
än 15 minuter per 
steguppställning.

Man kan hålla i 
sig med minst en 
hand.

VISST FÅR MAN ANVÄNDA STEGAR MEN JOBBAR MAN INOM BYGG 
OCH ANLÄGGNING SÅ MÅSTE MAN FÖLJA REGLERNA I AFS 2014:26

m
ax 5 m

**PERSONLIG 
FALLSKYDDSUTRUSTNING 
Skall förhindra fall till underligg
ande nivå. Utrustningen ska 
bestå av helsele och kopplings
lina med falldämpare. Linan 
ska vara förankrad.

*FALLSKYDDSUTRUSTNING
Arbetsplattformar
Ställningar med skyddsräcken
Personlig fallskyddsutrustning
Arbetskorgar
Skyddsnät
Skyddsräcken

Dock kan det finnas andra krav som 
exempelvis bra arbetsmiljöval.
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Om du väljer en stege i Prof+kategorin så vet du att du 
får det bästa. Den extra bredden ger en stabilare stege 
med mer rörelseutrymme så att du kan röra dig bättre 
och jobba effektivare. Dessutom får rejäla låsbeslag 
och stegpinnar med dubbelriktat halkskydd så att du 
står säkrare.

Vår kategori av profstegar består av tre basstegar och 
tre toppstegar som du kan kombinera i stort sett som 
du vill. Du får breda stegar med rejält halkskydd och 
rejäla låsbeslag. 

I vårt homesortiment hittar du stegar för hem och 
trädgård. De är lite smalare och enklare så för den 
som klättrar lite oftare rekommenderar vi ändå en 
yrkesstege.

VÄLJ RÄTT LÄNGD 

Om man skall kliva av stegen så skall stegen nå 1 meter högre än 
anläggningspunkten. Man skall inte heller stå på de tre översta stegpin
narna. Det innebär att stegen behöver nå 1 meter högre än höjden som 
du skall stå på eller kliva av från. När stegen lutas 75 grader så når den 
dessutom något kortare. I tabellen nedan kan du se hur lång stege du 
behöver.



ANVÄND STEGEN RÄTT

DE VANLIGASTE OLYCKSORSAKERNA

För att kunna arbeta säkert på en stege så är det viktigt 
att förstå de vanligaste olycksorsakerna. Den i särklass 
vanligaste orsaken till olyckor med anliggande stegar 
är att stegen antingen välter i sidled eller att stegbasen 
glider iväg ut från väggen.  

Det bästa sättet att förebygga dessa olyckor är att se till 
att stegen är ordentligt förankrad. Ofta kan man behöva 
kombinera flera olika typer av utrustning. Ibland kan 
det också räcka med att binda fast stegen eller låta en 
kollega hålla i den medan man klättrar. Läs mer om 
säkerhetsutrustning på nästa sida.

Markens bärighet är också en väldigt viktig faktor att ta 
hänsyn till så kontrollera alltid marken och säkerställ att 
den tål belastningen från stegen.



SÄKERHETSBEN

Säkerhetsben minskar både risken för att steg
en välter i sidled och att stegbasen glider iväg. 
På ett jämnt underlag med god bärighet så är 
säkerhetsben ett av de allra bästa alternativen 
för att säkra sin stege.   

Säkerställ alltid att marken har ordentlig 
bärighet.

Kombinera gärna med exempelvis säkerhets
krokar eller ett fast glidskydd för en ännu  
säkrare uppställning. 

UTRUSTA DIG FÖR SÄKERT ARBETE

Din stege är inte ett komplett arbetsredskap utan rätt säkerhetsutrustning. 
När du väljer utrustning skall du framförallt tänka på att du skall säkra 
stegen för att förhindra att den välter i sidled eller att basen glider iväg. 

STEGFOT

Stegfot minskar risken för att stegen välter 
i sidled. Används på slätt underlag med god 
bärighet. 

Kombinera med exempelvis fast glidskydd, 
säkerhetskrokar eller betongelementskrok som 
minskar risken för att stegbasen glider iväg. 
 

Om du har möjlighet att säkra stegen i toppen 
med säkerhetskrokar, ett fast glidskydd eller 
betongelementsstöd så är det en väldigt bra 
början. Det skadar inte att även komplettera 

med exempelvis stödben eller stegfot i botten.
 

Många gånger så har man inte möjlighet att säkra stegen 
i toppen och då är säkerhetsben ett väldigt bra alternativ 
på släta, hårdare ytor. På ojämn mark så är stegfot 3 med 
förlängningsben ett av de bästa alternativen. Stegfot 2 är 
också ett bra alternativ men tänk då på att du även behöver 
säkra stegen så att stegbasen inte kan glida iväg.

Besök vår hemsida eller läs i vår katalog om vilken 
utrustning som passar din stege.



STEGFOT 3 MED LEDAT  
FÖRLÄNGNINGSBEN (1)

Stegfot 3 kan kombineras med ledade förlängningsben för att minska 
risken både för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. 

Förlängningsbenet kan användas för att nivåutjämna. 
Har du en enkelstege så behöver du inte förlängningsben på båda sidor 
utan kan istället sätta ett ledat glidskydd med dubb på ena sidan. Var 
försiktig vid nivåutjämning, om sista klivet är extra långt så är det lätt att 
skada sig när man klättrar ner.

Kombinera gärna med exempelvis säkerhetskrokar eller ett fast  
glidskydd för en ännu säkrare uppställning. 

LEDAT FÖRLÄNGNINGSBEN (2)

Ledat förlängningsben minskar risken för att stegbasen glider iväg. 
Förlängningsbenet ger även steglös nivåutjämning upp till 30 cm. Foten 
har en stor gummiklädd anläggningsyta på 100x45 mm som höjer frik
tionen mot underlaget. Den är också försedd med dubb som kan vinklas 
ner för bättre grepp på mjukare ytor som jord och gräs. 

Var noga med att säkerställa att marken har tillräckligt god bärighet och 
att stegen får tillräckligt bra grepp.

Bör användas i par eller tillsammans med ledat glidskydd med dubb.  
Bör kombineras med en lösning som minskar risken för att stegen  
välter i sidled som stegfot 3, säkerhetskrokar, betongelementstöd  
eller fast glidskydd.

LEDAT GLIDSKYDD MED DUBB (3)

Ledat glidskydd minskar risken för att stegbasen glider iväg. Foten har 
en stor gummiklädd anläggningsyta på 100x45 mm som höjer friktionen 
mot underlaget. Den är också försedd med dubb som kan vinklas ner för 
bättre grepp på mjukare ytor som jord och gräs. 

Var noga med att säkerställa att marken har tillräckligt god bärighet och 
att stegen får tillräckligt bra grepp.

Bör användas i par eller tillsammans med ledat förlängningsben.  
Bör kombineras med en lösning som minskar risken för att stegen  
välter i sidled som stegfot 3, säkerhetskrokar, betongelementstöd  
eller fast glidskydd.
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STOLPSTÖD

Stolpstöd minskar risken för att stegen välter i sidled.  
Utformat för att passa stolpar i de flesta storlekar.

Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben, ledat 
glidskydd, vändbar dubb för att minska risken för att 
stegbasen glider iväg.
 

FAST GLIDSKYDD

Ett fast glidskydd minskar både risken för att stegen 
välter i sidled och att stegbasen glider iväg. 

Monteras vid takfoten på huset.

Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för 
en ännu säkrare uppställning.

SÄKERHETSKROKAR

Säkerhetskrokar minskar både risken för att stegen 
välter i sidled och att stegbasen glider iväg.  
Med säkerhetskrokar hakar du enkelt fast toppen av 
stegen, finns i två storlekar med 40 respektive 80 mm 
diameter.

Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för 
en ännu säkrare uppställning.

TOPPSTÖD FÖR  
BETONGELEMENT

Toppstödet minskar både risken för att stegen välter i 
sidled och att stegbasen glider iväg. Monteras snabbt 
och enkelt på den stegpinne där det passar bäst.  
Utskjutsstegar kan ej dras ihop hela vägen med  
krokar monterade.
 
Passar betongelement med bredd upp till 250 mm.

Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för 
en ännu säkrare uppställning.

VÄGGSTÖD

Ett väggstöd kan användas om du behöver komma ut 
en bit från väggen för att få en bättre arbetsposition 
eller om du behöver placera stegen över exempelvis 
ett fönster eller. 
 
Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben för 
att minska risken för att stegen välter i sidled och att 
stegbasen glider iväg.

VÄNDBAR DUBB

Vändbar dubb minskar risken för att stegbasen glider 
iväg. Dubben ger bättre grepp på underlag med 
mjukare yta som gräs och jord och kan vinklas upp 
när den inte behövs. 

Var noga med att säkerställa att marken har tillräck
ligt god bärighet och att stegen får tillräckligt bra 
grepp.

Bör kombinera exempelvis stegot 3, säkerhetskrokar, 
stolpstöd eller fast glidskydd för att minska risken för 
att stegen välter i sidled. 
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Använd armbågen 
och en fot för att 
hitta rätt vinkel.

Anliggande stegar som 
används för att komma 

upp på en högre nivå 
skall vara utdragna 

minst en 1 meter över 
anliggningspunkten.

Stegar skall inte positioneras på hala ytor 
(såsom is, blanka ytor eller mycket kontamine-
rade bäriga ytor) om inte e�ektiva åtgärder är 

vidtagna för att förhindra att stegen glider.

Stegar skall endast användas kortvarigt för 
lättare typ av arbete. Arbeta ej länge på stegen 
utan regelbundna raster, trötthet är en riskfaktor. 

Undvik arbete som ger sidokra�er på fristå- 
ende stegar, såsom borrning på sidan genom 
solida material som tegel eller betong.

Säkerställ att du är i skick att använda 
stegen. Vissa medicinska tillstånd, medici-
nering, alkohol- eller drogmissbruk kan 
göra steganvändning farlig.

kg
Överskrid ej stegtypens totala maxlast som står angiven 
på stegens etikett.

Utrustning som bärs vid steganvändning skall vara 
lätt och enkel att hantera. 

Använd inte 
stegen som 
en bro.

Stå ej över kopplings-punkten på en fristående stege med 
en extra stegdel på toppen.

Klättra alltid vänd åt rätt håll, med ansiktet 
vänt mot stegen.

Luta dig ej utanför stegen. 
Håll naveln innanför 
steg-sidorna och båda 
fötterna på samma 
pinne/steg genom hela 
arbetsuppgi�en.

Låsmekanismer, om finnes, skall 
vara helt låsta före användning. 
även hjul skall säkras.

Stegen skall stå på jämn mark och på 
sina fötter, inte på pinnar eller steg.

När stegen positioneras skall risken av kollision med gående, 
fordon eller dörrar tas med i beräkningen. Säkra dörrar (ej nödut-
gångar) och fönster där så är möjligt i arbetsområdet.

Använd ej stegen utomhus vid 
dåligt väder, såsom stark vind.

Identifiera eventuella elektriska risker inom arbetsområdet, så som 
ledningar eller annan elektrisk utrustning. Använd icke-ledande 
stegar vid oundvikligt skarpt spänningsarbete.

Stegar skall aldrig 
omplaceras från ovan 
ståendes på stegen.

Använd lämpliga skor vid klättring på stegen.

Ta bort all kontaminering från stegen, lera, våt färg, olja, snö, etc.

Behåll ett säkert grepp om stegen när du klättrar 
upp och ner och håll i dig i stegen med minst en 
hand under arbete. Vidta extra säkerhetsåtgärder 
om du inte kan hålla i dig. 

Stå ej på de översta 
tre stegen/pinnarna 
på en anliggande 
stege.

Stå ej på de översta två 
stegen/pinnarna på en 
fristående stege om den 
ej har plattform och 
hand/knästöd.

Bärbara stegar får endast beträdas av en person i taget.
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JOBBA SÄKERT

Att ha rätt utrustning på stegen är en bra 
början men sedan gäller det även att ställa 
upp den på rätt sätt och att klättra säkert.



VI HJÄLPER DIG ATT JOBBA SÄKERT  
OCH ENLIGT REGLERNA

För att hjälpa dig att arbeta säkert på stegar, arbetsbockar och 
arbetsplattformar så erbjuder vi en endagsutbildning där du får 
lära dig allt man behöver veta både om att arbeta säkert och om 
att inspektera stegar.

Har du många stegar att hålla reda på så kan vår stegins pektör 
komma ut till dig och göra en leverantörsbesiktning.
Vi har även ett inspektionskit med den utrustning och information 
som du behöver för att komma igång och inspektera själv.

KURSLÄNGD
5 timmar. 

UTBILDNINGSBEVIS
Efter godkänt prov skickas utbild

ningsbevis till deltagarna.

KURSAVGIFT (EXKL. MOMS)
1600 SEK per person. 

Gäller gruppstorlek 10 personer. 
Avgiften omfattar kurskostnad, 

kursdokumentation och utskick av 
utbild ningsbevis.

STEGINSPEKTION OCH  
SÄKER ANVÄNDNING

En kurs för alla som arbetar med stegar och speciellt lämplig för dig 
som är skyddsombud eller är ansvarig för inköp och skötsel av stegar. 
Efter genomgången kurs erhålls kompetensbeviset steginstruktör, 
och du kan instruera kollegor på arbetsplatsen om steginspektion 
och hur man arbetar säkert på stegar. Kursen går att anpassa efter 
dina behov både vad det gäller tid och innehåll och kan även kombin
eras med vår steginspektionsservice.

KURSENS OMFATTNING
• Förståelse för olycksorsaker och konsekvenser.

• Riskanalys och förebyggande arbete.

• Information om gällande lagar och regler och vilka krav som ställs på en stegprodukt.

• Hur val av produkt påverkar säkerheten på arbetsplatsen.

• Hur man skall använda stegen rätt för att förebygga olyckor.

• Förståelse kring varför stegar skall inspekteras.

• Praktiska och teoretiska övningar i inspektion av stegar och hur man kan arbeta med 
dokumentation av inspektionen.

Innehållet i kursen berör främst arbete med anliggande stegar och trappstegar men 
lämpar sig även väl för dig som arbetar på arbetsbockar och arbetsplattformar.

BOKA UTBILDNING
Kursen kan hålls i våra lokaler i Hultafors, Nässjö eller Stockholm (Mörby) eller så 
kan vi hålla kursen på plats hos er. Kontakta oss på safety@wibeladders.se för att 
boka kurs.

UTBILDNING



INSPEKTERA STEGEN
REGELBUNDET

Precis som att du måste besiktiga bilen varje år så är det även 
viktigt att man inspekterar sin stege med jämna mellanrum och 
säkerställer att den är i funktionsdugligt skick. Men kom ihåg att 
det bästa sättet att undvika att klättra på en skadad stege är att 
alltid ta en snabb titt på den innan man börjar klättra.

• Mottagningskontroll: När du har köpt en ny stege, har gjort en 
längre transport eller har lånat ut en stege är det lämpligt att 
inspektera den och säkerställa att det inte har uppstått några 
transportskador. 

• Kontroll innan användning: Ta som vana att alltid ta en snabb 
titt på stegen innan du använder den. Titta på att det inte har 
uppstått några skador och att stegen är i funktionsdugligt skick. 

• Inspektion: Du bör regelbundet göra en mer noggrann och 
systematisk kontroll av dina stegar för att se till att de inte har 
några skador eller är slitna. Känner du dig osäker på att själv 
genomföra steginspektionen så kan du överlåta det till oss på 
Wibe Ladders.
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YEAR SIGN.

VAD SKALL MAN INSPEKTERA?

• Kontrollera att det inte är något glapp i infästningen mellan stegpinne  
och sidoprofil. 

• Se till att det inte har uppstått några skador så som bucklor eller sprickor på  
sidoprofiler och stegpinnar. Titta extra noga på sidoprofilernas fria ändar, 
skador där kan vara extra farliga.

• Glidskydd får inte vara för slitna eller blivit allt för gamla och hårda. 
• Säkerställ att stegpinnarna inte är kontaminerad med exempelvis målarfärg, 

lera eller liknande som kan påverka halkskyddet.
• Låsmekanismer måste vara i bra skick och låsa ordentligt.
• Kontrollera att säkerhetsutrustningen fungerar och inte har några skador. 

För att få en översikt över dina stegar och inspektionen så underlättar det om man 
märker upp stegarna och upprättar ett stegregister. Vill du ha hjälp att komma 
igång med inspektionen och lära dig mer om hur du skall göra så kan vår kurs eller 
vårt inspektionskit vara en bra start.

INSPEKTIONSKITET INNEHÅLLER
• Guiden “Kom igång med steginspektion”.

• Inspektionsinstruktioner.

• Inspektionsprotokoll.

• Stegregister.

• 20 inspektionsetiketter för uppmärkning av stegar.

• 1 rulle röd avspärrningstejp för produkter som skall kasseras.

• 1 rulle gul avspärrningstejp för produkter som skall lagas.

• Foldern “Tre steg för säkerhet i varje steg”.

• Skrivplatta & penna.

Wibe ladders inspektionskit gör det enkelt för dig att komma igång 
med steginspektion. Kitet innehåller information och utrustning för 
att genomföra regelbundna steginspektioner så effektivt och smidigt 
som möjligt. Dessutom får du foldern “Tre steg för säkerhet i varje 
steg” som innehåller det mesta du behöver veta för att jobba säkert 
på stegar.

Tejp och inspektionsetiketter kan beställas separat om de tar slut.

Art. nr. Modell Benämning

WIMKITSE KIT Inspektionsmtrl

WIMRTAPESE Tejp Inspektion röd

WIMYTAPESE Tejp inspektion gul

WIMLBLSE Etiketter inspektion 20p

INSPEKTIONSKIT STEGAR

LEVERANTÖRSBESIKTNING

STEGAR SOM ÄR GODKÄNDA 
AV VÅR STEGINSPEKTÖR MÄRKS 
MED EN SIGNERAD DEKAL.

Att besiktiga en stege kan kännas svårt och kräver både kunskap 
och erfarenhet. Vad är farligt, vad kan lagas och när är en stege 
förbrukad? För att göra att det enkelt för er erbjuder Wibe Ladders 
leverantörskontroll av stegar, bockar och ställningar. Vår stegexpert 
utför inspektionen på plats och kontrollerar alla stegar, oavsett 
fabrikat.

Varje godkänd stege märks med en signerad dekal som garanterar 
att stegen uppfyllde gällande krav vid inspektionstillfället. Krävs 
enklare reparationer för att stegen ska bli godkänd utförs de direkt. 
Vissa reparationer är det endast tillverkare som får göra för att typ
godkännandet ska fortsätta gälla. Farliga stegar som inte motsvarar 
gällande krav sorteras bort och märks med spärrband.

Boka en steginspektion redan idag.  Efter en besiktning utförd av 
stegexperten från Wibe Ladders kan ni räkna med ökad  säkerhet 
– i varje steg.

880500

880502

880503

880507

OLOF NILSSON  
Steginspektör, Wibe Ladders
Telefon: 033 723 74 83
Epost: safety@wibeladders.se

PRISER
Steginspektion: 4000 SEK exkl. moms

Självklart kan vi även skräddarsy lösningar 
för just dina behov med både utbildning och 
steginspektion på plats hos er, kontakta vår 
steginspektör för mer information.

BOKA STEGINSPEKTION IDAG
Kontakta vår steginspektör eller kundtjänst 
så hjälper de dig att boka en steginspektion 
när det passar dig.

KUNDTJÄNST  
Telefon: 033 723 75 50
Epost: info@hultaforsgroup.se

HUR OFTA BEHÖVER MAN INSPEKTERA SIN STEGE?

Hur ofta du skall inspektera stegen beror på hur den används och vilka risker den 
utsätts för. Nedan finns ett antal frågor som kan hjälpa dig vid en riskanalys. 

• Finns det en risk att stegen inte kontrolleras innan användning?
• Används stegarna mycket och tungt?
• Finns det risk att stegarna skadas p.g.a. ovarsam transport eller förvaring?
• Är det många olika personer som använder stegarna?
• Är det mycket skador och förslitningar på de stegar ni har idag?
• Kan det finnas brister i säkerhetstänket hos de som jobbar på stegarna?

Förutom att man alltid skall ta en snabb titt på stegen innan man använder dem så 
rekommenderar vi att man inspekterar sina stegar ordentligt minst 1 gång per år. 
Men om du svarar ja på flera av de ovanstående frågorna så bör du fundera på att 
inspektera dina stegar oftare. Man kan också börja med ganska täta inspektioner, 
om det sedan visar sig att det sällan finns något anmärka på så kan man börja 
inspektera mer sällan. 



MÄDE IN

NÄSSJÖ

wibeladders.se

KUNDTJÄNST

Tel: 033  723 75 50

Fax: 033  723 75 99

order@hultaforsgroup.se

Småland är känt för sin tillverkningsindustri 

så det är kanske inte så konstigt att det är 

här i utkanten av Nässjö som man hittar vår 

fabrik. Här tillverkar vi merparten av vårt 

sortiment och varje år förvandlas ungefär 

1200 ton aluminium till stegar av våra drygt 

40 medarbetare.  

Med en egen fabrik så kan vi ha full koll på 

att allt vi tillverkar håller högsta kvalitet och 

tillverkas på ett schysst sätt med respekt för 

både människor och miljö. 


