
b ä r l ä k t s t e g
beNDers tak 

Benders Bärläktsteg används på hus med 
fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen 
max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig 
upp till skorstenen, takbryggan m.m.

Bärläktssteg monteras enkelt genom att haka 
byglarna över både takpanna och bärläkten 
i pannans lägsta del. Notera att läkten inte 
får vara skarvad eller vara försvagad av t ex 
kvistar där bärläktsstegen skall sitta. 
Bärläktsstegen skall monteras på rad rakt 
ovanför varandra och får inte förskjutas i 
sidled.

Bärläktstegen väljs med avseende på bärläktens 
dimension, 25 mm vid strö- och bärläkt och 
45 mm vid lätt underlagstak. 

Bärläktsteg finns i fem olika bredder beroende 
på till vilka takpannor de ska användas till. 

250 mm passar till:
1-kupiga betongpannor, Carisma och 
2-kupiga strängpressade lertegelpannor. 

300 mm passar till:
2-kupiga betongpannor

340 mm passar till:
Tvilling falsat lertegel

400 mm passar till:
1-kupiga strängpressade lertegelpannor

430 mm passar till:
Hansa falsat lertegel

Bild 1. Bärläktsteg

artikelnummer
0721 .. För 1-kupig betongpanna 25 mm läkt 10/140
0723 .. För 1-kupig betongtakpanna 45 mm läkt 10/140
0722 .. För 2-kupig betongtakpanna 25 mm läkt 10/140
0724 .. För 2-kupig betongtakpanna 45 mm läkt 10/140
0721 .. För Carisma betongtakpanna 25 mm läkt 10/140
l721 24 För 1-kupig lertegel 25 mm läkt 8/112
0721 24 För 2-kupig lertegel 25 mm läkt 10/140
H721 .. För Hansa lertegel 25 mm läkt
H723 .. För Hansa lertegel 45 mm läkt
l725 .. För tvilling lertegel 25 mm läkt
l726 .. Fär tvilling lertegel 45 mm läkt

Fakta
Material: Förzinkat stål
Yta: Pulverlackerad
Färg: svart (20), tegelröd (24) och galvat (90)
Förpackning: kartong Ant. kart./pall
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Bild 2. Montering av Bärläktsteg


