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Há muitos anos no mercado, a TELESTEPS tornou-se um ícone na produção de 

escadas. Hoje é reconhecida como líder mundial em equipamentos telescópicos. 

A notoriedade da TELESTEPS, aliada a um produto de qualidade elevada e máxima 

segurança, torna esta marca mundialmente apreciada.
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VANTAGENS
SIMPLES DE UTILIZAR
A escada telescópica PRIME é fácil de estender até à altura desejada 
com a simples utilização de dois botões laterais. Após ouvir um clique, 
a escada está segura e pronta a ser utilizada

FLEXÍVEL
A escada pode ser utilizada em qualquer dos níveis intermédios, 
sem ser necessário estendê-la totalmente. Quando rebatida, pode ser 
facilmente transportada e armazenada em espaços pequenos.

QUALIDADE & SEGURANÇA
Com a escada telescópica PRIME, a segurança do utilizador é 
garantida. Todos os modelos são certificados por entidade 
independente, de acordo com a Norma EN 131-6.

PERFIS TRIANGULARES
A PRIME foi a primeira escada telescópica concebida com perfis 
triangulares, os quais criam rigidez e resistência à sua torção, 
tornando-a mais sólida e segura.

SISTEMA DE FECHO EXCLUSIVO por TELESTEPS
O sofisticado sistema de fecho em silicone, desenvolvido e patenteado 
pela TELESTEPS, permite um fecho gradual e controlado de 1,5 
seg./degrau para evitar o esmagamento dos dedos do utilizador.

INCLINAÇÃO E ADERÊNCIA DOS DEGRAUS
Os pés foram concebidos para que a escada fosse utilizada com 
uma inclinação de 75º. Os seus degraus longos e estriados também 
contribuem para uma utilização segura e confortável.

VARIEDADE DE ACESSÓRIOS
Colocamos à disposição um conjunto de acessórios que facilitam o 
trabalho do utilizador.

PRIME 3,0 M PRIME 3,5 M
com estabilizador

PRIME 4,1 M
com estabilizador

Artigo nº:

Nº de degraus:

Altura máx. de trabalho:

Altura total:

Altura rebatida:

Largura:

Peso:
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70230-501

10

3,8 m

3,0 m

0,79 m

0,47 m

10,5 kg

70235-601

11

4,3 m

3,5 m

0,87 m

0,86 m

14,5 kg

70241-601

13

4,9 m

4,1 m

0,94 m

0,9 m

16,5 kg

ACESSÓRIOS

Kit com estabilizador
9103-101 (Prime 3,2 M)
9104-101 (Prime 3,8 M)
9105-101 (Prime 4,1 M)
9194-101 (Pés antiderrapantes para estabilizador)

Espigões
9142-101

Saco para
transporte
9193-101

EN 131-6
Norma Europeia
Em conformidade com

as exigências de 
segurança

Pés
ajustáveis
em altura
9190-101



VANTAGENS
SIMPLES DE UTILIZAR
A escada telescópica PRIME é fácil de estender até à altura desejada 
com a simples utilização de dois botões laterais. Após ouvir um clique, 
a escada está segura e pronta a ser utilizada

FLEXÍVEL
A escada pode ser utilizada em qualquer dos níveis intermédios, 
sem ser necessário estendê-la totalmente. Quando rebatida, pode ser 
facilmente transportada e armazenada em espaços pequenos.

QUALIDADE & SEGURANÇA
Com a escada telescópica PRIME, a segurança do utilizador é 
garantida. Todos os modelos são certificados por entidade 
independente, de acordo com a Norma EN 131-6.

PERFIS TRIANGULARES
A PRIME foi a primeira escada telescópica concebida com perfis 
triangulares, os quais criam rigidez e resistência à sua torção, 
tornando-a mais sólida e segura.

SISTEMA DE FECHO EXCLUSIVO por TELESTEPS
O sofisticado sistema de fecho em silicone, desenvolvido e patenteado 
pela TELESTEPS, permite um fecho gradual e controlado de 1,5 
seg./degrau para evitar o esmagamento dos dedos do utilizador.

INCLINAÇÃO E ADERÊNCIA DOS DEGRAUS
Os pés foram concebidos para que a escada fosse utilizada com 
uma inclinação de 75º. Os seus degraus longos e estriados também 
contribuem para uma utilização segura e confortável.

VARIEDADE DE ACESSÓRIOS
Colocamos à disposição um conjunto de acessórios que facilitam o 
trabalho do utilizador.

PRIME 3,0 M PRIME 3,5 M
com estabilizador

PRIME 4,1 M
com estabilizador

Artigo nº:

Nº de degraus:

Altura máx. de trabalho:

Altura total:

Altura rebatida:

Largura:

Peso:

Artigo nº:

Nº de degraus:

Altura máx. de trabalho:

Altura total:

Altura rebatida:

Largura:

Peso:

Artigo nº:

Nº de degraus:

Altura máx. de trabalho:

Altura total:

Altura rebatida:

Largura:

Peso:

70230-501

10

3,8 m

3,0 m

0,79 m

0,47 m

10,5 kg

70235-601

11

4,3 m

3,5 m

0,87 m

0,86 m

14,5 kg

70241-601

13

4,9 m

4,1 m

0,94 m

0,9 m

16,5 kg

ACESSÓRIOS

Kit com estabilizador
9103-101 (Prime 3,2 M)
9104-101 (Prime 3,8 M)
9105-101 (Prime 4,1 M)
9194-101 (Pés antiderrapantes para estabilizador)

Espigões
9142-101

Saco para
transporte
9193-101

EN 131-6
Norma Europeia
Em conformidade com

as exigências de 
segurança

Pés
ajustáveis
em altura
9190-101



LINHA PRIME
Sinta a Diferença®

Nº
1 e

m Escadas Telescópicas

Nº1 em Escadas Telescópicas

Há muitos anos no mercado, a TELESTEPS tornou-se um ícone na produção de 

escadas. Hoje é reconhecida como líder mundial em equipamentos telescópicos. 

A notoriedade da TELESTEPS, aliada a um produto de qualidade elevada e máxima 

segurança, torna esta marca mundialmente apreciada.

RUA DE OLIVEIRA E SÁ, 116

M
AI

 2
01

9


	1
	2
	3
	4

