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Våre klassiske trapper  

er solide møbler med 

elegant design og 

mange lekre detaljer.

Klassisk

Når du vil være tro 

mot tradisjonene og 

kvaliteten.

Tradisjon

I basistrappene er det 

spart på detaljene,  

men ikke på kvaliteten! 

Basis

Gjør det enklere for deg å  

holde orden i hverdagen og 

utnytte tilgjengelig plass.

Oppbevaring
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Fabrikk og utstilling Utstilling

Vi har seks fabrikker og 13 utstillinger rundt om i landet.

Din lokale trappeleverandør

OSLO
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TENNFJORD

KRISTIANSAND
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HAUGESUND

VEGÅRSHEI

BARKÅKER

SÆTRE

SKIEN

RÅHOLT

BREMNES

TRONDHEIM

BODØ

TROMSØ

HOVEDKONTOR

Eiktrapp AS 
www.eiktrapp.no

Roger Eik 

Tre Trapp AS 
www.tretrapp.no

Tom Gokshol

Tydal Trappefabrikk AS 
www.tydal.trapperingen.no

Roger Opphaug

Vegårshei Trappeverksted AS 
www.trappeverksted.no

Kurt Egil Bjorkjendal

Solli Trappefabrikk AS 
www.sollitrapp.no

Roy Isaksen
SILSAND

B. Innvær AS 
www.innvar.trapperingen.no

Kristian Innvær

LILLEHAMMER

TYDAL
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Fordeler
Trapperingen leverer trappeløsninger av beste design- og handverks- 
messige kvalitet. Vi mener at trappen er boligens viktigste møbel, som skal 
kle huset og gi interiøret sæpreg. Her er litt info om det som karakteriserer 
trapper med Trapperingen-kvalitet. 

Kvistfritt
Alle våre malte trapper er malt på kvistrene 

materialer. Slik unngår vi misfarging ved 

kvister på malteoverflater.

Finish ved montering
Alle våre trappemodeller har spilene frest ned i 

vangen og opp i håndløperen. Slik oppnår vi to 

ting: ingen hull etter stifter og skruer, og tette 

og stabile sammenføyninger som holder lenge.

Trygg leveranse
I mange tilfeller inngår vi avtale om montering. 

Da kommer vår montør med trappen, og 

kunden er sikret en trygg og god leveranse: 

trappen er ikke levert før den er montert.

Optimalt tilpasset
Med buede vanger og håndløpere blir det 

ingen unaturlige nivåforskjeller, og stigningen 

blir jevnere. Det gjør at trappen blir bedre å 

gå i.

Detaljer 
Stusstrinnene er notet/felt inn mellom 

trinnene. Dermed unngår man synlige  

og skjemmende skjøter.

Smarte løsninger 
Skreddersydde løsninger for modulbasert 

oppbevaring eller bod under trapp. Alt laget  

på mål for ditt hjem.
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De spennende løsningene både  
med hensyn til design, materialvalg  
og detaljer.

MODERNE

66
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June har vange 50 mm trukket opp som rekkverk.  

Rekkverket kommer kun med innstemte vanger. 

88
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June
June, her vist som 180° tett svingtrapp malt i fargen lys grå NCS 
 2903-Y30R. Det er en særpreget trapp der den høye vangen fungerer som 
rekkverk. Dette gjør at trappa virkelig svinger seg mellom etasjene.

Håndlisten er montert på glassveggen med 

feste i stål.

Nydelige og myke former på rekkverket.Trinn og håndlist i eik.
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June er her vist som en hvitmalt 180°  
svingtrapp med tette trinn i hvitbeiset eik. 

June

June har vange 50 mm trukket opp  

som rekkverk. Det gir et særpreg.
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Rekkverket kommer kun med innstemte vanger. 11



Erle 
Modell Erle, her vist som 180° svingtrapp med åpne trinn.  
Hele trappen er i hvitbeiset eik, rekkverk i sikkerhetsglass er 
 innfelt i vange og håndløper.

Sikkerhetsglass nedfelt i vange sikrer trygg og god  

innfesting av glasset.

Trappens utforming og materialvalget gir et lett og lyst inntrykk.
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Erle har stolpe 80x40 mm gjærdet mot håndløper,  
8,76 mm innfrest sikkerhetsglass, håndlist 80x40 mm. 

Rekkverket kommer kun med innstemt vanger. 13
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Erle
Modell Erle, her vist som 180° svingtrapp med 
åpne trinn. Trappen er i sortbeiset eik, rekkverk 
i sikkerhetsglass er innfelt i vange og håndløper.
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Erle har stolpe 80x40 mm gjerdet mot håndløper, 6 mm sikkerhetsglass, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kommer kun med innstemte vanger.

Trinnsikring i samme utførelse som trinnet. 
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Tette trinn  
uten trappe- 

nese

Eik

90° svingtrapp

Rekkverk 
i glass

Bolter i 
rustfritt stål

Trappemodell  
Tuva
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Silje Myklebust, samboeren og datteren har nylig bygd 
seg nytt hus i Langevåg utenfor Ålesund. Huset har en 
funkisinspirert og moderne stil, og den lille familien 
valgte en trapp som står i stil både med boligen og 
deres egen smak.

– Vi ville gjerne ha noe annet enn den tradisjonelle 
hvite trappa som var standard i boligen. Vi ønsket oss 
en minimalistisk, stilfull trapp i nordisk stil som ville 
være et blikkfang i entreen. Da vi så denne trappe- 
modellen på en boligmesse i Ålesund, var vi ikke i tvil 
om at det var trappa for oss. Den er moderne, men 
tidløs, og er blitt det smykket i rommet vi ønsket det 
skulle være, sier Myklebust.

Trappemodellen Tuva har midtstilt, underliggende 
vange og tette trinn i hvitbeiset eik. Trinnene er uten 
trappenese, og rekkverket er i glass.

– At det er en tett trapp er en fordel når det gjelder 
støv, og når trappa ligger på bare en vange blir det et 
minimalistisk uttrykk. Glassrekkverket gir et luftig preg, 
samtidig som det passer godt sammen med de grå  
flisene i første etasje, sier Myklebust. 

De hvitbeisede eiketrinnene er i samme materiale og 
overflate som parketten i andre etasje.

– Det blir veldig helhetlig når vi kan få materiellet i  
trappa tilpasset gulvet, så det er vi veldig fornøyd med. 
Vi er i det hele tatt glade over trappevalget vårt, sier 
Silje Myklebust.

– Vi ønsket oss  
 et blikkfang

Midtstilt  
underliggende  

vange

Rekkverk 
i glass

Glassrekkverket gir et luftig preg.

– Trappa er blitt det smykket i rommet vi ønsket  det skulle være, sier familien fra Langevåg.
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Maia
Modell Maia, her vist som 180° tett trapp, med kombinasjon 
av underliggende veggvange og oppsalet frivange. Vangene er  
hvitmalt, spiler i børstet stål og trinnene i hvitbeiset helstav eik. 

Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF, MV, VLF, ULVVLF, VLVVLF. 

Maia har stolpe 80x40 mm gjerdet mot håndlist,  

spile Ø16 mm børstet stål, håndlist 80x40 mm.

18
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Maia

Rekkverket har spiler i børstet stål på Ø16 mm. Spilene er frest ned i 

trinnet for å unngå hull etter stifter eller skruer.

Midtstilt underliggende vange understreker det luftige inntrykket 

som også de åpne trinnene gir. 

Maia, her vist som 90° svingtrapp med åpne trinn.  
Trinn og håndløper er i hvitbeiset, helstav eik. Nederst  
er stolpen gjæret mot håndløperen; En fin detalj.
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Maia har stolpe m80x40 mm gjerdet mot håndlist, spile Ø16 mm børstet stål, håndlist 80x40 mm.  
Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF, MV, VLF, ULVVLF, VLVVLF. 21



Stolpe er gjæret mot håndløper. Spilene er i Ø16 mm børstet stål. Barnesikring i trinnene. Stolpen er satt inn på et bredere 

første trinn for å åpne opp inngangen.

Maia
Maia, her vist som 180° svingtrapp med åpne trinn.  
Hele trappa er i hvitbeiset, helstav eik.

Maia har stolpe m80x40 mm gjerdet mot håndlist, spile Ø16 mm børstet stål, håndlist 80x40 mm. 
Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF, MV, VLF, ULVVLF, VLVVLF. 22
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Solveig er en moderne trapp med klassiske aner. 
Her vist som hvitmalt 90° svingtrapp med inntrinn  
i eik og hvite stusstrinn.

Solveig

Stolpen er satt inn på første trinnet og skaper en fin detalj til  

inngangen på trappen. Håndlisten er gjerdet mot stolpen og  

forsterker det enkelt uttrykk på rekkverket. 

Rekkverk og spiler er festet til trinnene med usynlig finish.Trinnene 

ligger her på underliggende frivange.

Solveig har stolpe 80x40 mm gjerdet mot håndlist, spile Ø22, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULV, ULVF. 25



Sanne har sikkerhetsglass 8,7mm, stolpe 85x85 mm og håndløper 80x40 mm. Rekkverket kommer kun med innstemte vanger. 2626



Sanne
Sanne, her vist som 180° repotrapp med åpne trinn. Trappen har 
innstemte vanger og utførelse i klarlakkert, helstav eik. Rekkverket 
har sikkerhetsglass og monteres med klemmer i børstet stål. 

Her er Sanne vist med buet stolpe. En pen detalj som 

myker opp det ellers stramme utseende

Luftig følelse med åpne trinn og rekkverk med glass.
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Tuva
Tuva er vist som 180° repostrapp som går over tre etasjer. 
Trappa har åpne trinn og håndlist i eik, og hvitmalt under-
liggende vange, som gir et luftig og lekkert inntrykk. 

Rekkverk i sikkerhetsglass er festet med bolter til trinnene.

Tuva har 12,76 mm sikkerhetsglass, håndlist 40x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene ULF, ULVF, MV, VLF, ULVVLF, SVVLF. 

LED-lys i stripe under trinnene gir jevn belysning ut over trinnet. 
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Tuva har 12,76 mm sikkerhetsglass, håndlist 40x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene ULF, ULVF, MV, BF, ULVBF, SVBF, VLF, ULVVLF, SVVLF.30
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Tuva
Her er Tuva som vangeløs, 180° repostrapp over 
flere etasjer. Trinn og håndløpere i helstav eik.

Rekkverk i sikkerhetsglass er festet med bolter 

til de åpne trinnene. 

Vangen, som er det bærende elementet i trappa, 

er bygd inn i veggen, og er dermed usynlig.

31



Håndløper i 40x40 mm er også beiset sort. Trinnene er 90 mm høye og fungerer her som innebygd  

trinnsikring.

Tuva
Tuva, her som rett trapp med åpne trinn og midtstilt  
underliggende vange – alt i sort. Tuva setter her sitt  
tydelige preg på rommet, uten å virke kompakt.

32
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Tuva har 12,76 mm sikkerhetsglass, håndlist 40x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene ULF, ULVF, MV, VLF, ULVVLF, SVVLF. 33



Alma, her vist som 180° repostrapp. Trinn og håndløper er 
i helstav eik. Bærende veggevange og rekkverk i glass gir 
et lett inntrykk til tross for at trappa har tette trinn.

En nett håndløper i 40x40 mm på toppen av rekkverk i sikkerhetsglass. Spotter i veggen gir lett belysning på kveldstid (installert av kunde). 

Rekkverket er festet i et spor som er frest ned i trinnene.

Alma

Alma har 12,76 mm sikkerhetsglass, håndlist 40x40 mm, 50 mm tette trinn. Rekkverket kan kombineres med vangetypene SVVLF, MV, VLF. 34
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Våre klassiske trapper er solide 
møbler med elegant design og 
mange lekre detaljer.

KLASSISK

3636
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De vakre stolpene og den profilerte håndlisten er med på å 

sette sitt preg på rommet. Trinn, den innstemte vangen og 

rekk verk er malt i to ulike blåfarger.

Risør, her vist som 180° svingtrapp med flotte detaljer på 
rekke og rad. Det er buet klosstrinn i starten av trappa, og 
 elegante stolper markerer både starten og slutten på trappa.

Risør

Risør har dreide og 8 kantede stolper 120x120 mm og spiler dreid med firkant ender 37x37 mm.  
Håndløper 80x50 mm med omegaprofil. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 38



Risør har tette trinn med trappenese. Med det  

menes at trinnene stikker litt utover stusstrinnet,  

noe som bidrar til den klassiske elegansen.
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Klassiske Risør, her vist som 90° svingtrapp med buet svingstykke.  
Både trinn, stusstrinn og håndløper er i klarlakkert helstav eik. 
Vanger, stolper og profilerte spiler er malt i standard hvit. I starten  
at trappa er stolpe satt inn på buet klosstrinn, noe som åpner inn-
gangen til trappa. En ekstra profillist på vegg og spotter på veggen 
er fine detaljer.

Risør
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Risør har dreide og 8 kantede stolper 120x120 mm og spiler dreid med firkant ender 37x37 mm.  
Håndløper 80x50 mm med omegaprofil. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 41



Oslo, her vist som 90° svingtrapp med tette 
trinn med trappenese. Stolpe med fasede 
kanter, vertikale spor og pyramidetopp er satt 
inn på første trinn – et buet klosstrinn. Trinn og 
profilert håndlist er i hvitpigmentert eik.

Oslo

Flotte detaljer både på spiler og håndløper. 

Oslo har stolpe 85x85 mm med fasede kanter, vertikale spor og  
pyramidetopp. Spile 32x32 mm med fasede kanter og vertikale spor,  
håndlist 80x50 mm med nøkkelhull profil. Rekkverket kan kombineres  
med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 42
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Modell Oslo, her vist som 90° svingtrapp  
med åpne trinn. Håndløper og trinn er i tre 
stav hvitbeiset ask. Vange, stolpe og spiler 
malt i lys grå S 1005 Y20R.

Oslo

Håndløper malt i farge sort, mens vange, stolpe og spiler er malt i farge  

S 1005 Y20R. Skap kontraster enkelt ved å velge et element i trappen med 

annen farge

Trinn i parkettmønstret ask som er beiset i farge hvit og 

deretter lakkert. 

44
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Oslo har stolpe 85x85 mm med fasede kanter, vertikale spor og pyramidetopp. Spile 32x32 mm med fasede kanter og  
vertikale spor, håndlist 80x50 mm med nøkkelhull profil. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 45
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Christiania
Modell Christiania, her vist som 90° svingtrapp med tette  
trinn og buet svingstykke. På venstre side er de profilerte  
trinnene innstemt i vange, mens trinnene ligger oppå  
underliggende vange på motsatt side. Buet klosstrinn i  
starten av trappen. Trappen er malt i farge hvit S 0502Y.

Sneglehusstolpe, buet klosstrinn og profilerte trinn og spiler gir trappen 

det lille ekstra.
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Christiania har stolpe Ø90 mm, stolpetopp er håndløper svingt 360°, spiler 37x37 mm med innsving og profilerte spor vertikalt, håndlist 80x50 mm omega profil.  
Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 47



Christiania
Modell Christiania, her vist som rett trapp med repo  
øverst. Trappen har hvitmalt rekkverk og trinn i helstav  
eik. Trappenesen har spor frest inn i fremkant. 

Christiania har stolpe Ø90 mm, stolpetopp er håndløper svingt 360°, spiler 37x37 mm med innsving og profilerte spor vertikalt, håndlist 80x50 mm omega profil.  
Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 48
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Ålesund

Legg merke til de mange flotte detaljene på 

denne trappa. Over ser vi vangen som buer 

elegant oppover i rommet og runder den flotte 

stolpen. Den forseggjorte handløperen, stolpene 

og spilene gjør at både trappa og rommet får et 

ekstra løft.

Stolpe er satt inn på et buet 

klosstrinn med sokkel i starten av 

trappen, noe som åpner opp, og 

som også skaper en herskapelig 

inngang på trappen.

Ålesund, her vist som 90° svingtrapp med tette trinn. 
De profilerte trinnene og håndløperen er i oljet eik, 
mens vange og stolpe er hvitmalt. Håndløperen har 
nøkkelhullprofil.

50
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Ålesund har stolpe 120x120 mm med pyramidehatt m/profilerte kanter og midje med vertikale spor, spile 37x37 mm m/midje  
og vertikale spor, håndlist 80x50 mm med nøkkelhull profil. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 51



Ålesund har stolpe 120x120 mm med pyramidehatt m/profilerte kanter og midje med vertikale spor, spile 37x37 mm med midje  
og vertikale spor, håndlist 80x50 mm med nøkkelhull profil. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 5252



Trappen har LED-lys under trinnet. LED-stripen er festet i 

spor frest inn under trappenesen. 

Den solide stolpen på 120x120 mm har lekre profildetaljer på hatten  

og vertikale spor på midjen, som begge gir et herskapelig inntrykk.
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Ålesund
Ålesund er her vist som hvitmalt 90° svingtrapp  
med tette trinn. Håndlist og trinn i brunbeiset eik.

53



Sørlandet
Modell Sørlandet, her vist som rett trapp med tette trinn. 
Trappen er hvitmalt med trinn og stusstrinn er i klarlakkert  
heltre eik. LED-spotter innfelt i vangen. 

Buet svingstolpe i topp som overgang mellom rekkverkene.Stolpe og spiler har små profildetaljer i myke og avrundede former. 

Sørlandet har rund stolpe Ø9 mm med innfreste spor, dreide spiler Ø22 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 54
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Sørlandet
Herskapelig trapp som tar klassisk  
eleganse til et nytt nivå. Dette prakt- 
eksemplaret viser hvordan trappa  
virkelig setter sitt preg på rommet.
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Hvitbeisede, profilerte eiketrinn. Første trinn er buet, tett klosstrinn med sokkel.
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Dobbel rett trapp med hvitbeisede profilerte trinn innstemt i 
vangene. Sortmalt rekkverk, vanger og stusstrinn.

Trappenesen har horisontale profildetaljer i forkant som gir et eksklusivt inntrykk.Profillist på vegg skaper inntrykket av en tykkere vange. 

Håndløperen på 80x50 mm har vertikale profildetaljer.

Sørlandet har rund stolpe Ø9 mm med innfreste spor, dreide spiler Ø22 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 58
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Når du vil være tro mot  
tradisjonene og kvaliteten.

TRADISJON

6060



61



Modell Øyer, her vist som 90° svingtrapp med 
tette trinn. Trinn og håndløper i klarlakkert 
amerikansk valnøtt, resten hvitmalt. 
Stolpen er satt opp på første trinn, som 
er et klosstrinn, for å invitere inn 
i trappen. Kraftige vanger og 
håndløper i 50 mm tykkelse 
gir et ekstra solid inn-
trykk.

Øyer

Øyer har dreid stolpe 85x85 mm med kule på topp. Dreide spiler med  
Ø37/22 mm og håndlist 80x50 mm med omega profil. Rekkverket kan  
kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF.6262
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Modell Fåvang, her vist som 180° svingtrapp med 
buet svingstykke i vange. Trappen har tette trinn 
med første trinn som buet åpent klosstrinn. Trinn 
og håndløper er i klarlakkert heltre eik.

Fåvang

Trappen har ekstra tykke vanger og 

håndløper, på 50 mm.

Fåvang har dreid stolpe 85x85mm med kule på topp. 
Dreide spiler 37x37 mm firkant ender og dreid midt. 
Håndløper 80x50 mm omega profil. Rekkverket kan 
kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 63



Modell Lom, her vist som 
rett trapp med tette trinn. 
Trappen er hvitmalt med 
hvitbeisede spiler og 
inntrinn. 

Lom

Lom har 85x85 mm firkant stolpe med vertikale spor og dreid kule på topp. Spiler 220x20 mm med utskjært profil.  
Håndlist 80x50 mm omega profil. Rekkverket kommer kun med innstemte vanger.64
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Modell Lesja, her vist som 180° 
repostrapp og tette trinn. Inntrinn  
i klarlakkert ask og resten av trappen 
malt i hvitt og lys grått. Legg  
merke til den lille røde detaljen  
på håndlisten.

Lesja

Lesja har 85x85 mm firkant stolpe med horisontale 
spor i topp stolpe. Spiler 220x20 mm med  
utskjært profil. Håndlist 80x50 mm omega profil.  
Rekkverket kommer kun med innstemte vanger. 65



I basistrappene er det spart på  
detaljene, men ikke på kvaliteten! 

BASIS

6666



67



Her er Chili vist med innebygd bod under trappen. Boden er malt i samme 

farge som rekkverk og vange for å skape et helhetlig inntrykk. 

Modell Chili, her vist som 180° repotrapp med hvitbeisede,  
tette trinn. Rekkverk og vanger er malt hvite. 

Chili

Chili har stolpe 85x85 mm med pyramidetopp, spile 25x25 mm, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 68



B
A

SI
S

69



Salvi

Trinnsikringen i samme utførelse som trinnet. 

Salvi er her vist som 90° svingtrapp med  
åpne trinn. Trinnene er i klarlakkert 3stav  
eik, og vangen og rekkverk er hvitmalt. 
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Salvi har stolpe 85x85 mm med pyramidetopp, spile Ø22 mm, håndlist 80x40 mm.  
Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 71



Salvi har her tette trinn med trappenese – at trinnene stikker litt ut over 

det sortmalte stusstrinnet. Trinnene er i heltre eik, 3stav klarlakkert.

Trappen svinger seg opp gjennom tre etasjer. Legg merke til 

returgelender i glass i øverste etasje (stort bilde).

Salvi, her vist som 180° svingtrapp med tette 
trinn. Vange, håndløper og spiler er sortmalt, 
mens trinnene er i 3stav eik.

Salvi

Salvi har stolpe 85x85 mm med pyramidetopp, spile Ø22 mm, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 72
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Med tette trinn, blir det et rom under trappa. Trinnene er i 3stav eik, mens vanger og rekkverk er hvitmalt.

Salvi, her vist som 180° svingtrapp med tette trinn.  
Her er Salvi mer enn en trapp, den har også bod som  
gir uvurderlig oppbevaringsplass under trappa.

Salvi
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Salvi har stolpe 85x85 mm med pyramidetopp, spile Ø22 mm, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF. 75
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Rekkverk med spiler i børstet stål. Stolpe med pyramidetopp i hvitbeiset eik.
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Fennikel
Fennikel, her vist som innstemt, 90° sving trapp med tette 
trinn. Vange og stusstrinn er sortmalt, mens trinn og hånd- 
løper er i hvitbeiset helstav eik. En fin fargekombinasjon!

Fennikel har stolpe 85x85 mm med pyramidetopp, spile Ø16 mm i børstet stål, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF, MV. 77



Fennikel har stolpe 85x85 mm med pyramidetopp, spile Ø16 mm i børstet stål, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF, MV.7878



Legg merke til at trinn og tetting mellom  

trinn har samme tykkelse. 
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Fennikel
Modell Fennikel, her vist som rett trapp med 
tette trinn på underliggende vange. Stolpen  
er trekt opp og innfelt i første trinn. Trinn,  
håndløper og trinntetting er i hvitbeiset lakkert 
eik, vangen er hvitmalt.

Spiler i børstet stål. 
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Fennikel
Fennikel, her vist som rett trapp med åpne trinn i 
helstav hvitmalt eik og underliggende vang.

Stålspilene er frest ned i trinnet. En metode som gir  

sømløs innfesting. 

Trinnene ligger på underliggende vange.

Fennikel har stolpe 85x85 mm med pyramidetopp, spile Ø16 mm i børstet stål, håndlist 80x40 mm. Rekkverket kan kombineres med vangetypene STANDARD, ULF, ULVF, MV.80



B
A

SI
S

81



Trappemodell  
Fennikel

Oppbevaring  
under hele  
trappen

Standardmål
på 63x70 cm

pr. modul

Gjør det enklere for deg å  
holde orden i hverdagen og  
utnytte tilgjengelig plass. 

OPPBEVARING
– Skuffemoduler

Smar
utnyttelse av 

plassen
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Design modulene slik du vil og tilpass oppbevaringsløs-
ningen etter dine behov. Vi har flere faste elementer 
som f.eks. garderobestang som kan plasseres fritt. 
Modulene rommer alt fra sko, klær og verktøy til esker 
med leker. Velg hyller i forskjellige høyder slik at både 
store og små lett kan rydde unna.

Modulene leveres med standard utvendig mål på  
63x70 cm. Målene kan også tilpasses trappens bredde. 
Modulene går på skuffeskinner med soft-close.

Modulene leveres som standard med hvitmalt front. 
Ønsker du et annet uttrykk kan du oppgradere og velge 
tresort og overflatebehandlinger fra vårt standard sorte-
ment. Etter ønske maler vi også etter NCS fargekoder.

Smartere  
hverdag

Modulene går på skuffeskinner med softclose.
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Ikke bare får du en trapp – du får også et ekstra rom! 
Med vår oppbevaringsløsning bod under trapp, kan du 
innrede ekstrarommet slik det passer deg. Hva med et 
lite hjemmekontor med skrivepult og hyller der du kan 
lagre viktige dokumenter? Eller å bruke rommet som 
garderobe for oppbevaring av yttertøy og sportsutstyr? 
Du kjenner ditt behov – vi leverer løsningen.

Utnytt plassen
Tette trinn 

180° svingtrapp

Trappemodell  
Salvi

OPPBEVARING
– Bod under trapp
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Her har Salvi fått bod under hele trappen. Inngangen til boden har standard dør som passer godt inn i husets interiør.

Trappemodell  
Salvi

Smar  
 utnyttelse av 

plass med
oppbevaring 
under trappa
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Trappemodell
Trapperingens modellbegrep (Salvi, Chili, Fennikel osv.) definerer 
rekkverket i trappen. Dvs. kombinasjonen stolpe – håndløper – 
spile. Modellutvalget er bredt og mulighetene mange både når 
det gjelder design og materialvalg.

Trinntetting/-sikring 
Åpne trinn gir trappen et luftig uttrykk, mens tette trinn gir et mer 
solid inntrykk. Velger du tette trinn hindrer det støv å samle seg på 
ting man oppbevarer under trappen. Med åpne trinn har trappen 
trinnsikring, slik at små barn ikke kan komme mellom trinnene.

Få trappen slik dere ønsker den
Trappetypen, dvs om det er rett trapp, svingtrapp, repotrapp etc, bestemmes av formen og størrelsen på trappe- 
rommet. Ellers er valgene mange: overflatebehandling, materialvalg (tre, glass, stål), trinntyper, vanger etc.  
Dette betyr at man kan gjøre mange individuelle tilpassinger selv om trappetypen er gitt. Her følger informasjon  
om valg og muligheter vedrørende trapper.

Klosstrinn
For å åpne inngangen til trappa kan man sette en stolpe inn på 
første trinnet, i tillegg kan man forlenge trinnet, som dermed 
gjøres om til et klosstrinn. Til sammen skaper dette et tiltalende og 
 inviterende uttrykk i starten av trappen. Klosstrinnet kan utføres i 
mange varianter.

Tett, rett klosstrinn Rett, åpent klosstrinn

Buet, åpent klosstrinn Rett tett, klosstrinn med rett sokkel Buet, tett klosstrinn med rett sokkel Buet, tett klosstrinn med buet sokkel
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Vangetype 
Vangen er trappens bærende element, og bidrar også sterkt til trappens design og uttrykk.  
Det er gjerne vangens utforming som avgjør om trappen fremstår som tett og solid eller enkel og luftig. 

Innstemt vegg- og under- 

liggende frivange

ULF

Innstemt, buet vegg- og frivange.

 

BS

Underliggende vegg- og 

frivange.

ULVF

Underliggende veggvange og 

vangeløs frivange.

ULVVLF

Skjult veggvange og frivange.

 
SVVLF

Innstemt veggvange og 

vangeløs frivange.

VLF

Standard innstemt vegg- og 

frivange.

STANDARD

Innstemt, buet veggvange og under- 

liggende buet frivange.

BSULF

Underliggende, buet vegg- og frivange.

 

BSULVF

Midtstilt vange.

 
MV

Vangeløs frivange og innebygd 

veggvange, 90 mm tykke trinn.

SVVLF90

Buet vange 
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Belysning i trappa gir stemning og gjør det tryggere 
å bevege seg i den. Vi tilpasser LED-belysning til trinn 
eller vange. Løsningen inkluderer dimmer, og en  
godkjent elektriker må koble til trafoen. Både våre  
LED-strips (i trinnene) og LED-spots er enkle å betjene, 
har god kvalitet og lang holdbarhet.

Lyser opp 

Integrert belysning i trappen  
er funksjonelt samtidig som det  
skaper stemning i rommet. 

BELYSNING

Modell Sørlandet med LED-spotter innfelt i vangen. Modell Ålesund med lys under trinn,  
tett trapp.  
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LED innfelt i  
trappenesen,
åpent trinn

Hvert trinn blir 
tydelig definert

Trappemodell  
Tuva

Stemningsfull be
lysning
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Ask, helstav, hvit 02 Ask, helstav, sort 11

Overflatebehandling
Vi tilbyr en rekke tresorter og overflatebehandlinger slik at du enklere kan tilpasse trappens utseende til interiøret i 
resten av huset. Valg av tresort har innvirkning på trappens kvalitet og utseende over tid. Furu er en myk tresort og 
tar lettere bruksmerker. Ved å velge et hardtre som f.eks eik eller bøk i trinnene forlenger du trappens levetid og 
utseende betraktelig. En investering det på sikt er verdt!  

Våre trapper fås i følgende materialer og overflatebehandlinger:

Bøk, 3stav, merbau 07

Bjørk, 3stav, valnøtt 10

Eik, 3stav, hvit 03Eik, 3stav, hvit 01 Eik, 3stav, hvit 02

Eik, 3stav, teak 09

Eik, 3stav, lys grå 04

Eik, 3stav, grå brun 05 Eik, 3stav, lys brun 06

Eik, helstav, hvit 02

Eik, 3stav, sort 11

Eik, helstav, hvit 01

Eik, helstav, lys brun 06

Eik, helstav, hvit 03 Eik, helstav, lys grå 04

Eik, helstav, grå brun 05 Eik, helstav, teak 09 Eik, helstav, valnøtt 10

Eik, helstav, sort 11

Furu, 3stav, valnøtt 10

Furu, 3stav, sort 11

Furu, 3stav, merbau 07

Furu, 3stav, grå brun 05Furu, 3stav, hvit 03 Furu, 3stav, lys brun 06

Furu, 3stav, brun 08Furu, 3stav, teak 09

Beis
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Vedlikehold og rengjøring

Våre trapper er lakkert med minst to strøk to- 

komponent syreherdende lakk, som er noe av det  

beste som finnes på markedet. Denne type overflate- 

behandling beskytter treet, forenkler rengjøring/ 

vedlikehold og gir et tiltalende utseende i lang tid. 

Etter en tids bruk – og avhengig av lokale forhold, kan 

det bli nødvendig å legge på et nytt strøk lakk. Ikke 

vent til slitasjen er gjennom lakken.

Og husk en ren trapp lever lenger…

Mørk grå, NCS S7500NHvit, NCS S0500N Lys grå, NCS S4500Hvit, NCS S0502Y

Sort, NCS S9000N

Maling

Ask, helstav

Ask, 3stav

Bjørk, 3stav Bøk, 3stav

Valnøtt, 3stav

Eik, 3stav Eik, helstav

Furu, helstav

Furu, 3stav

Klar lakk

Eik, 3stav, rustikk

Vi gjør oppmerksom på at gjengivelsen på farge- og treprøver kan avvike fra virkeligheten. For best inntrykk, besøk gjerne ett av våre trappestudio.
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