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När det måste fungera. 

STEP Exit
 
– nödutrymningsbeslag i rostfritt stål

STEP Exit™ är ett nödutrymningsbeslag i rostfritt stål för 

slagdörrar där du vill skapa en säker utrymning med ett enkelt 

handgrepp. Certifierad enligt SS-EN 179:2008 tillsammans med 

STEP 110 och STEP 120 eltryckeslås. 

STEP Exit har en mycket lätt och fin gång som gör det enkelt att trycka ner 
handtaget. Det har även en grundare konstruktion vilket medför att du kan 
montera STEP Exit i dörrar med A/B-mått ner till 20 mm utan att behöva 
använda en distansplatta. 

Två olika typer av ytfinish i rostfritt stål
STEP Exit är tillverkad i rostfritt stål. Välj mellan blankpolerad eller borstad ytfinish.

Brett användningsområde
Med STEP Exit och STEP 110 eller STEP 120 eltryckeslås sker all passage från 
insidan med samma trycke. Brandgodkänd.

STEP Exit levereras i par och är vändbar för att passa både höger- och 
vänsterhängda dörrar. Levereras tillsammans med två dekaler med självlysande 
effekt, som fästs på trycket.

När det måste fungera. EXIT
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Tekniska data
Art.nr Benämning

ST17903 STEP Exit med skylt i blankpolerad rostfrittstål enligt SS-EN 179.

ST17904 STEP Exit med skylt i borstad rostfrittstål enligt SS-EN 179.

Artikelnr. Benämning

ST17988-30/ 
40/50/60/70

STEP Tryckespinne. 8x8mm. 
Välj mellan längderna: 30, 40, 50, 60 eller 70 mm.

• Category of use: Grade 3.
• Durability: Grade 7.
• Door mass: Grade 7. 
• Safety: Grade 1. 
• Corrosion resistance: Grade 4.
• Security: Grade 5 (5000 N).
• Projection of operating element: Grade 2 (projection up to 100 mm).
• Type of operation: Type A (lever handle). 
• Field of door application: Category A.
• Brandgodkänd.
• Anpassat för runda och ovala skandinaviska cylindrar.

Måttskiss STEP Exit.

STEP Exit (ST17903) med 
ytfinish i blankpolerat rostfritt stål.

STEP Exit (ST17904) med 
ytfinish i borstat rostfritt stål.


