Raka trappor
En rak trappa kan beställas i en rad utföranden och material. Hur vill du ha din
trappa? Med enkelt, dubbelt eller utanpåliggande vangstycke i UPE-balk eller
plattstål? Varmförzinkad eller målad? Med eller utan infällning i steg? Oavsett
vad du väljer kan du vara säker på att alla våra trappor följer gällande normer
oavsett om det handlar om en huvudtrappa eller en extra utväg. På följande
sidor kan du fördjupa dig i material, färger och utseende så valet blir enkelt när
det är dags att ta nästa steg.
Hitta din stil. På nästa sida finner du inspirationen
till din egen personliga trappa.

Plattstål
När du väljer en trappa i plattstål levereras den alltid med utanpåliggande
svetsat eller skruvat räcke med följare eller rundstång, den senare barnsäker.
Alla våra trappor följer gällande normer.

Steg
Gallerdurk, tårplåt eller steg av plåt
med eller utan infällning av ett ytterligare
material finns i sortimentet.
Steg
Plåt (Varmförzinkat eller målat)
Tårplåt (Plåt med halkskydd)
Gallerdurk
Tillval
Väljer du plåtsteg kan du dessutom göra
en infällning av något av följande material:
• Terrazzo
• Betong
• Matta

• Trä
Ek, Bok, Björk
eller Ask.

Här nedan ser du lite exempel på steg.

Sidomonterat
Skruvat

Materialöversikt, infällning

Terazzo

Betong

Matta

Ek

Bok

Björk

Sidomonterat
Svetsat

Ask

Plattstål

UPE/ VKR
När du väljer en trappa i UPE/VKR levereras den med toppmonterat
svetsat eller skruvat standard- eller rundstångsräcke. I UPE/VKR kan
vi även erbjuda enkelt eller dubbelt underliggande vangstycke om du
vill det, mer om det hittar du på nästa sida.

Handledare

VKR

UPE

Målad

Det är alltid tryggt att ha något att hålla sig i
oavsett om det är exklusivt i trä, målat eller
varmförzinkat stål.

Trä

Varmförzinkad

Standard

Toppmonterat
Skruvat

Rundstång
Barnsäkert

Räcke
Välj mellan räckestyperna standard eller rundstång
det senare barnsäkert. Varmförzinkat eller målat.
Räcke

Toppmonterat
Svetsat

Varmförzinkat

Målat

Barnsäkert

Standard

Ja

Ja

Nej

Rundstång

Ja

Ja

Ja

Underliggande vangstycke
Väljer du UPE eller VKR som balksystem i din trappa kan du få enkelt eller dubbelt
underliggande vangstycke. Steg och handledare är samma som på föregående
sida. För räckessystem till underliggande vangstycke, kontakta oss.

Enkelt mittmonterat vangstycke

Dubbla underliggande vangstycken

Burar och glasräckessystem
Alla våra trappor kan levereras med glasräckessystem
och skyddande burar för ökad säkerhet.

Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40
Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar hemma eller på jobbet. Inomhus
eller utomhus, för service eller utrymning, enkelt eller avancerat.
vytab.se

