
Spiraltrappa Basal
Spiraltrappa Basal är en komplett varmförzinkad  
trappa för höger- eller vänstersvängd montering.  
Trappan levereras med steg och vilplan av gallerdurk  
samt standardräcke eller barnsäkert räcke med bygel  
och handledare i rör. Finns i två trappradier, 900 och 
1000 mm. Vilplanet kan göras kvadratiskt eller 
rektangulärt. Lagervara med snabb leverans.

Serie Basal
I Serie Basal hittar du våra enklare basprodukter som  
vi kan leverera snabbt och du montera enkelt.
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Spiraltrappan på bilden är extrautrustad med barnsäkert räcke med bygel.
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Systemet består av en grundmodul (A) samt 
vilplan i påbyggnadsmoduler (B och C). 
Påbyggnadsmodulerna kan du bygga i valfri 
riktning beroende på om trappan är höger- 
eller vänstersvängd. Detta innebär att du 
kan få ditt vilplan i variabel längd i intervallet 
500 mm eller 1000 mm.

Maxhöjd för Spiraltrappa Basal är 4878 mm. 
Vid användande av en konsol bör inte 
vilplanet överstiga 2550 mm. Räckeshöjden 
är alltid 1100 mm och kan även levereras i 
barnsäkert utförande. 

Höger- eller vänstersvängd
Modulerna gör det enkelt att sätta samman 
en höger- eller vänstersvängd spiraltrappa. 
I exemplen nedan ser du två varianter, men 
många fler möjligheter finns. Kontakta oss 
så berättar vi gärna mer om Serie Basal.

Radie
Spiraltrappa Basal finns i två
radier, R900 mm och R1000 mm

Paketet innehåller:
Centrumrör och steg
Standardräcke
Överliggare av rör 42 mm
Plan i gallerdurk
Monteringsdetaljer
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