Din trappedrøm blir virkelighet

Produksjon
Trappespesialisten legger
stor vekt på kvalitet i alle
ledd gjennom god personlig
kundebehandling, høy
materialkvalitet, nøyaktig
produksjon og punktlig levering.
Trappespesialisten holder til på en
tradisjonsrik bondegård i vakre omgivelser
rett utenfor Holmestrand. En god personlig
stemning er det som møter kundene fra
Buskerud, Vestfold og Oslo, ja og hele landet
for øvrig.
Her handler huseiere trapp til nytt eller
gammelt hus og her handler byggmestre
til sine byggeprosjekter. Marianne som er
bedriftens daglige leder smiler i telefonen,
sender en brosjyre eller veileder deg
gjennom websidene for å hjelpe deg å velge
en trappeløsning som passer. Ta gjerne en
tur til fabrikken og besøk vårt showrom.
Sammen kan vi finne din personlige stil
og skreddersy en trapp etter ditt ønske
ved å kombinere ulike tresorter, detaljer
og overflatebehandling. Vi designer din
personlige trapp.
Trappespesialisten har lang erfaring med
produksjon av trapper og har drevet jevnt
og solid siden 1982 med mange fornøyde
kunder. Målet er ikke nødvendigvis å bli
større, men å levere best mulige kvalitet.
Bedriften har sterk fokus på videreutvikling
og forbedring av trappeløsningene med
fokus på god design, godt tradisjonelt
håndverk og moderne teknologi. I tillegg
arbeides det for å lage nye trappemodeller i
tradisjonell stil, såvel som moderne design.
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PERSONLIG SERVICE
Velkommen til vårt showrom. Vi gir deg
de beste råd for at du skal få en trapp som
tilfredstiller dine behov og ønsker.
SKREDDERSYDD DESIGN
Velg blant våre mange spesialdesignede
trappemodeller eller be oss designe en
trapp etter ditt eget ønske og behov.
HØY MATERIALKVALITET
Vi kjøper inn materialer fra hele Europa for å
få den beste materialkvaliteten.
GODT HÅNDVERK
Moderne teknologi kombinert med
tradisjonelt håndverk sikrer trappeløsninger
med personlig preg og høy kvalitet.
PUNKTLIG LEVERING
Trappespesialisten er kjent for punktlig
levering og kommer som avtalt.
MODERNE TEKNOLOGI
Trappespesialisten var bl.a. først ute med å
investere i avansert datastyrt program- og
maskinvare for produksjon av komplette
svingstykker. Vi var også en av de første som
tappet firkantbalustre ned i vange.
NØYAKTIG MONTERING
Trappespesialisten er godt kjent for sin
nøyaktighet og finish.
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Trappestudio
La deg inspirere av vår utstilling
med trapper i forskjellige
stilarter.
Sammen med vårt trappestudio har vi en
trivelig møtesal som har fullt utstyrt og
moderne kjøkken, og hele 40 sitteplasser. Vi
gleder oss til å stille denne til disposisjon for
ditt neste firmamøte. Ta kontakt med oss for
mer informasjon.
ÅPNINGSTIDER:
Man - fre: 07:00 - 16:00
Ring på forhånd for å avtale tid. Har også
mulighet for kveldsåpent.
Vi har feriestengt de 3 siste ukene i juli, den
første uken i august og i romjulen.
3

4

Tidløs

Standardtrapp
“Standardtrapp” er en harmonisk trapp med rike
kombinasjonsmuligheter i materialer, farger og detaljer. Den
har en tidløs design som passer like godt inn i tradisjonelle som i
minimalistiske hjem.
Vår ”Standardtrapp” er en harmonisk og funksjonell trapp som lett kan tilpasses mange
miljøer ved hjelp av farger, ekstra detaljer og materialer. Trappen leveres i alle slags treverk
og overflatebehandlinger, lakket, fabrikkmalt hvit, eller valgfritt etter fargeprøve. Trappen
har rektangulære balustre på 19x35mm. Meglerne har profiler med avskårede hjørner, svak
pyramideform på toppen, og måler 65x65mm. Her er det flere kombinasjonsmuligheter av
forskjellige meglere og håndløpere. Se siden om Personlig preg.
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Klassisk

Empire klassisk
”Empire klassisk” er en vakker trapp som er basert på den mer moderne
empirestilen, med renere detaljert enn vår toppmodell ”Empire
Eksklusive”. Den passer godt inn i det klassiske hjem, men vil tilføre et
hvilket som helst hjem en varme og elegant atmosfære.
Våre ”Empire klassisk” modeller er flotte trapper som tar seg like godt ut i finstua som i hallen
og vil gi en trivelig stemning i ditt hjem. Meglerne som måler 85x85mm har et elegant utfrest
spor og en “hatt” på toppen. Den blir også solgt uten spor i meglerne, men med samme
dimensjoner. Se også flere kombinasjonsmuligheter under siden om personlig preg. “Empire
klassisk” leveres vanligvis fabrikkmalt i hvitt eller valgfritt etter fargeprøve, med lakkert eller
oljet hardvedtrinn av f.eks eik, valnøtt, bjørk m.fl.
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Eksklusive

Empire eksklusive
”Empire eksklusive” er en vakker og detaljerik trapp som er den
historiske emprestilen. Dette er den helt perfekte trapp for store
herregårder og klassiske boliger, men også er utmerket valg i et helt
vanlig tradisjonelt hjem med sans for stil og kvalitet.
Våre ”Empire eksklusive” trapper er basert på ekte empirestil og har en majestetisk eleganse
og et klassisk uttrykk som vil tilføre et hjem det eksklusive fornemme preg. Balustrene har rike
detaljer og måler 32x32mm. Meglerne måler 100x100mm og har håndfreste detaljer i empirisk
stil. Se også flere kombinasjonsmuligheter under siden om personlig preg. Trappevangen kan
dekoreres med ekte innfreste speiler etter ønske dersom du velger repotrapp eller rett trapp.
Nederste trinn, kan være et “klosstrinn”, er litt større enn de andre trinnene og er en lekker
detalj som kan leveres med forskjellige utforminger. Vanligvis leveres denne trappen malt,
med lakkert eller oljet hardvedtrinn av f.eks eik, valnøtt, bjørk, ask, bøk m.fl.

9

10

Bevisst

Klassisk Eksklusive
Klassisk eksklusive er en vakker trapp som er laget i samarbeid med
våre kunder . Dette er en moderne eksklusive stil for de som ønsker et
personlig preg. En utmerket trapp valgt i et tradisjonelt hjem med sans
for stil og kvalitet.
Våre ”klassisk eksklusive” trapper er basert på spesialdesign sammen med våre kunder og har
en majestetisk eleganse og et klassisk uttrykk som vil tilføre et hjem det eksklusive fornemme
preg.
Balustrene måler 32x32 mm. Meglerne måler 120x120 mm og har håndfreste detaljer og
kan fåes med eller uten kule. Her kan man bruke forskjelle typer balustre til. En meget
elegant trapp som også vises her med profilert trappenese som er frest helt inn i vangen. Se
kombinasjonsmuligheter under Personlig preg. En lekker detalj på en moderne eksklusive
trapp som gjør det lille ekstra. Vanligvis leveres denne trappen malt, med lakkert eller oljet
hardvedtrinn av f.eks eik, valnøtt, bjørk, ask, bøk m.fl.
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Karakter
Børstet stål

”Børstet stål” er trappemodeller med stil og karakter.
Kombinasjonsmuligheter med tre, stål og overflatebehandlinger er
mange og gir store muligheter for å skape en tidsriktig trapp med
personlig preg.
Våre trapper i ”Børstet stål” er et sikkert valg til det bevisste, moderne hjem eller til det stilfulle
kontor. Trappen særpreges av rene detaljer og kombinasjoner av tre og stål. Meglerne og
håndløperne kan leveres i forskjellige kombinasjoner. Se ulike kombinasjonsmuligheter under
Personlig preg. Trinnene leveres malt eller i valgfri tresort blant annet massiv eik, valnøtt, bjørk
m.fl.
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Trendy
Stål og glass

”Stål og glass” er en meget eksklusiv og trendy trapp som passer inn i
moderne, minimalistiske, funkis-inspirerte omgivelser. Kombinasjon av
tre, stein (granitt), glass og stål gjør denne trappen til et unikt møbel.
Vår trapp i ”Stål og glass” er et særpreget eksklusivt møbel med et unikt design og utsøkt
kvalitet. Her er det mange muligheter, og designes alltid etter kundens ønske. Rekkverket er
en kombinasjon av glass, stål og tre, og trappetrinnene kan leveres med nedfrest granitt om
ønskelig. Se siden Personlig preg for inspirasjon til ulike kombinasjoner.
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Tradisjon
Spesialdreid

”Spesialdreid” er en sjarmerende trapp inspirert av gammel
bondegårdstil med flotte detaljer. Den passer godt inn i tradisjonelle
hjem som har valgt en personlig, varm stil.
Våre trapper av typen ”Spesialdreid” har rike tradisjoner fra norske gårdsmiljøer.
Trappespesialisten har selv designet balustrene og meglerne basert på opprinnelige detaljer
fra en gård i Våle. Denne trappemodellen har rike kombinasjonsmuligheter som gir deg
anledning til å skape en trapp med personlig preg. Megler kan leveres i 100 x 100 og 110 x 110
mm. For å se andre ulike kombinasjonsmuligheter, ta en titt på siden Personlig preg.
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Tradisjon
Dreid

”Dreid” er en trivelig, romantisk trapp med fine detaljer i baluster og
stolper. Dette er en trapp som passer fint til de fleste hjem, hytter og
landsteder.
”Dreid” har litt enklere detaljer enn “Spesialdreid”. Denne trappemodellen tar seg ekstra
godt ut med god bredde i romslige omgivelser. Trappen leveres i alle slags treverk og
overflatebehandlinger, lakket, fabrikkmalt i hvitt eller valgfritt etter fargeprøve. Her er det også
flere kombinasjonsmuligheter på balustre, meglere og håndløper. Se siden Personlig preg.
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Smart
Samba

”Samba” er en intelligent liten trapp med et tøft utseende. Meget
praktisk vei opp til loft eller på steder der det ikke er så stor plass til
trapp.
Vår loftstrapp av typen ”Samba” er en fin løsning der plassen er liten og trappen må ta seg
godt ut. Trappen er ideell for bedre tilgjengelighet til loft eller hems. Typisk for trappen er
de funksjonelle og karakteristiske sambatrinnene. Trappen lages etter spesialmål og kan
leveres i alle slags treverk og overflatebehandlinger, lakket, fabrikkmalt hvit eller valgfritt
etter fargeprøve. Bredden og stigningen skreddersys etter ønske. Se inspirasjon under siden
personlige preg.
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Kreativ

Spesialdesign
Trappespesialisten er opptatt av det lille ekstra og lager spesialdesign etter kundens ønske.
Her er det mange muligheter for å skape sitt eget design. For mer inspirasjon, ta en titt på
siden Personlig preg.
Avtal møte og vi hjelper deg med å finne din drømmetrapp.
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Personlig preg
- DESIGN DIN EGEN TRAPP

Velg blant ulike detaljer, tresorter og overflatebehandlinger og sett ditt
personlige preg på trappen. For å gjøre det enklere for deg har vi laget
en forklaring på de mest brukte uttrykkene og viser noen eksempler på
detaljer du kan velge mellom for at din trapp skal bli slik du ønsker. Ta
kontakt for nærmere råd og veiledning.

ORD OG UTTRYKK
• Baluster: spiler.
• Megler: stolpe.
• Stolpe til tak: stolpe som går fra gulv til
tak.
• Stusstrinn: tette trinn.
• Klosstrinn: første trinnet er større og går
på utsiden av de andre trinnene.
• Barnesikringslist: ved åpne trinn, list på
undersiden av trappetrinnet for at åpning
ikke skal være større en 10cm, slik at barn
ikke skal falle imellom.
• Oppsalet trinn: vangen ligger under
trinnene.
• Profilert trappenese: profil i forkant på
trappetrinnet.
• Vange: vangen er det som bærer trinnet.
• Svingstykke: sammenhengende vange
og håndløper fra megler til megler.
• Overflatebehandling: lakket, oljet, beiset
og grunnet 2 strøk med maling.
• Repostrapp: trapp med mellomplattå.
• Rett trapp: trapp uten sving.
• 1/2-sving: 2 svinger=180 grader.
• 1/4-sving: 1 sving=90 grader.
• Sving på kloss: når megler på klosstrinn
svinger svakt ut til siden.
• Massivt tre: heltre.
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TRESORTER
Tresorter som blir mest brukt er: Eik, Bøk,
Valnøtt, Bjørk, Ask m.fl. Disse tresorter
anbefales for å få mer slitesterke og
vedlikeholdsfrie trinn. Velg gjerne en tresort
som skaper en helhet med gulvene du har
fra før av.
OVERFLATEBEHANDLING
Lakket: trenger ikke å vedlikeholde så hurtig.
Oljet: mer glød i treverket, men trenger mer
vedlikehold.
Beiset: anbefales ikke i furu trinn da det er
vanskelig å vedlikeholde.
Fabrikkmalt hvit eller spesialfarge: Trappene
blir levert grunnet med et bunnstrøk og et
toppstrøk på grunn av montering.

MEGLERE OG BALUSTRE

Standard
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11

12

13

14

15

16
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Megler

Megler

Megler

Megler

Megler

Megler

Megler

Megler

Faset topp
og faset
hjørner

Faset topp
og rette
hjørner

Helt
firkantet

Faset topp
og faset
hjørner

Faset topp
og rette
hjørner

Helt
firkantet

Sammenhengende
start

Sammenhengende
stopp

65 x 65

65 x 65

65 x 65

85 x 85

85 x 85

85 x 85

41 x 80

41 x 80
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35

36

37

Børstet stål

30

31

32

33

Baluster

Baluster

Megler

Baluster

Baluster

Baluster

Baluster

Baluster

Rund

Kantet

Børstet
stål

Børstet
stål

Pulverlakkert sort

Med
kombinert
eik 1

Med
kombinert
eik 2

Med
kombinert
eik 3

22 mm

19 x 35

48 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm
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MEGLERE OG BALUSTRE

Empire klassiske

50

51

52

53

70

71

Megler

Megler

Megler

Megler

Baluster

Baluster

Med hatt og
1 spor, med
fasede
hjørner

Med hatt og
3 spor, uten
fasede
hjørner

Med hatt og
4 spor, uten
fasede
hjørner

Med hatt,
uten spor
og fasede
hjørner

Med
spor

Uten
spor

85 x 85

85 x 85

100 x 100

85 x 85

32 x 32

32 x 32

92

93

100

101

Empire eksklusive

90

91

Megler

Megler

Megler

Megler

Baluster

Baluster

Med spor
og ruter

Uten spor
og med
ruter

Uten spor
og uten
ruter

Faset topp
og faset
spor oppe
og nede

Med spor
og fas

Uten spor
og med
fas

100 x 10

100 x 100

100 x 100

100 x 100

32 x 32

32 x 32
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MEGLERE OG BALUSTRE

Spesialdreid

120

Dreid

Megler

Megler

121

Baluster

140

160
Megler

Megler

161

162
Megler

Baluster

180

115 x 115

100 x 100

37 x 37

85 x 85

100 x 100

126 x 126

37 x 37

Klassisk eksklusive

200

201
Megler

Baluster

Baluster

Med speil

Med speil
og kule

Uten spor
og med fas

Uten spor

120 x 120

120 x 120

32 x 32

32 x 32

Megler

101

71
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HÅNDLØPERE
Alle håndløpere kan spesiallages etter ønske.

301
Rektangulær

302
Rektangulær

Standardmål:
41 x 80 mm

Standardmål:
41 x 50 mm

303
Standard

304
Profilert

Rette kanter
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Rette kanter

Buet på toppen

Buet på toppen

Standardmål:
41 x 80 mm

Standardmål:
41 x 80 mm

305
Profilert

306
Rundstokk

Standardmål:
50 x 80 mm

Standardmål:
42 mm

Buet på toppen

Rund

307
Sporet

Sporet ned på glass
Standardmål:
41 x 50 mm
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MATERIALER

31

Furu - lakket

Furu - fabrikkmalt hvit

Bjørk - lakk

Bjørk - hvit - olje

Bjørk - hvit - voks

Ask - lakk

Ask - hvit - olje

Eik - lakk

Eik - naturell - olje

Eik - hvit - olje

Valnøtt - lakk

Valnøtt - naturell - olje

Eik - hvit - voks
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DETALJER

1. Kule på megler.

2. Kule på megler.

3. Profilert barnesikring og
profilert trappenese.

4. Håndløperfeste.

5. Barnesikring i børstet stål.

6. Sammenhengende
håndløper.

7. Sammenhengende
håndløper.

8. Fester i børstet stål.

9. Kule på megler. Spesiallaget etter opprinnelig trapp
på en gård.
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10. Svingstykke til gulv.

11. Spesialdesignet megler.

12. Buet klosstrinn i begge
ender.

13. Speiler i vange.

14. Svingstykke.

15. Sluttstykke til håndløper av
typen ”sneglehus”.

16. Sammenhengende megler
og håndløper. Baluster i stål.

17. Håndløperfeste.

18. Espalje.
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Gode råd
Trappeløsninger bør planlegges tidlig i byggeprosessen, slik at det er satt
av nok plass til den trappen du ønsker deg. Monteringen av trappen bør
vente til byggeperioden er over, for å unngå skader på trappen.
Vi kan hjelpe deg med å velge riktig trappeløsning i forhold til trappehullets størrelse og
romforholdene omkring. Velg blant forskjellige detaljer og tresorter for å sette sammen den
trappen du ønsker og som tilfredstiller dine behov. Se siden Personlig preg og ellers på sidene
der vi viser ulike detaljer. Vi vil hjelpe deg å gjøre din trappedrøm til virkelighet!
NOEN TIPS FOR Å SKAPE EN HELHET:
• Valg av tresort på gulv er fint å ta igjen i trinnene.
• Velg balustre som fører den stilen du har valgt ellers i huset.
• Velg blant de valgmulighetene som er presentert på sidene f.eks. klosstrinn, megler
svinges på kloss, svingstykke, profilert trappenese, stusstrinn osv. Disse kan bidra til å gjøre
helheten perfekt.
Velg en overflatbehandling som passer til fargene du ellers har valgt.
Her ser du ulike trappetyper du kan velge mellom. Målene er basert på en høyde fra ferdig gulv
nede til ferdig gulv oppe på 277 cm.
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1/2 SVINGTRAPP
Dybde og bredde av
trappehullet til en 1/2
svingtrapp kan variere.
Summen av dybde, bredde
og dybde bør imidlertid
være 560 cm.

1/2-REPO TRAPP
Til en vanlig repostrapp bør
trappehullet være 200 cm
bredt. Dybden må være 255
cm.

RETTE TRAPPER
Lengden av trappehullet
til en rett trapp må være
på minst 350 cm. Bredden
må være 5 cm større enn
bredden av trappa.

1/4-SVING LENGDE
Den totale lengden
av trappehullet til en
svingtrapp bør være 460
cm.

1/4-REPOSTRAPP
Lengden av trapphullet må
være minst 530 cm.

SAMBATRAPP
For deg som har liten plass
anbefaler vi en sambatrapp.
Trinnene er utformet slik at
du kan gå opp og ned, selv
om den er like bratt som en
stige.
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Referanser

GOD FAGKUNNSKAP
HJALP MEG VED
TILPASNING AV TRAPP I
BOLIGEN.
Jeg ble tatt vel imot på
fabrikken. Trappespesialisten
var en god samtalepartner
ved valget, og jeg ble
kjempefornøyd med
resultatet. Trappen er nå et
flott møbel som beriker huset.
Valg av trapp: Massiv bøk
med baluster i børstet stål.

FRA FØRSTE MØTE FØLTE
VI EN GOD “KJEMI”.

VI FIKK MONTERT TRAPPA
NØYAKTIG PÅ AVTALT TID.

Vi ønsket oss et “pent møbel”,
da det første man ser når man
kommer inn er trappa. For oss
er det viktig at en leverandør
har god kunnskap om det
produktet de leverer. Vi har
fått et godt produkt fra en god
leverandør.

Til tross for oppussing rett
opp-under jul fikk vi bestilt
og levert trapp på kort varsel.
Vi opplevde svært god
kundebehandling, god service
og personlig tilrettelegging.
Hjemmebesøk ga fin mulighet
til å få en trapp med personlig
særpreg. Videre besøk på
verkstedet ga oss en fin
oversikt over ulike muligheter
og valg. Vi har fått en solid,
klassisk trapp av høy kvalitet.

Valg av trapp: Hvitmalt
og eik med svingstykke,
stusstrinn og baluster i stål
med hvite detaljer.

Valg av trapp: Empire
klassisk i hvitmalt,
med bøketrinn og
profilert trappenese,
bøkehåndløpere, stusstrinn
og et elegant klosstrinn.
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Referanser
Tusen takk for flott trapp. Vi er kjempefornøyd med vårt valg av leverandør. Dere har håndtert denne bestillingen utmerket. V har fått mye
skryt for trappa vår. Vi har fortalt venner og kjente om prosessen med å
bytte trapp og alle er imponert over hvor enkelt og greit dette ble gjort.
Takk.
Mona & Cato

Hei Marianne. Takk for flott leveranse av trappen, ble nesten målløs da
jeg gikk inn og så den første gang - strålende fornøyd!
Skal få tatt noen bilder og sendt over, så du kan se hvor flott den ble :)
Hilsen Casper

Hei Trappespesialisten. Trappa er flott, og meget fint og godt arbeide på
den. Huset ble et annet. Takk så lenge og hils.
Mvh Alf

Kjempebra Marianne. Takk for rask behandling.
Vennlig hilsen Kenneth
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Kontakt
Trappespesialisten AS
Langeliveien 4
3080 Holmestrand
Mob: 95 75 97 87
Tlf: 33 05 00 33
ÅPNINGSTIDER:
Man - fre: 07:00 -16:00
Ring på forhånd og avtalt tid.
Har også mulighet for kveldsåpent.
Vi har feriestengt de 3 siste ukene i juli, den
første uken i august og i romjulen.
FRA TØNSBERG
Følg E18 fra Tønsberg. Beregn en halvtimes
kjøring fra Tine Meierier, følg veien rett frem.
Ta til venstre ved Sten Brukthandel. Kjør
1,9 km. Følg skilt Trappespesialisten ned til
venstre inn Langeliveien, og deretter første
vei inn til høyre hvor du ser gården der
fabrikken ligger.
FRA OSLO
Følg E18 fra Oslo. Ta av til høyre mot
Holmestrand Vest etter restaurant “Marché”.
Følg skilt mot Skien/Hvittingfoss i første
rundkjøring etter at du har kjørt av. Kjør
2 km til ny rundkjøring der du tar av mot
Tønsberg. Kjør 600 meter og ta til høyre
mot Gjøgri. Kjør 2 km og ta til høyre inn
Langeliveien der det står Trappespesialisten,
og deretter første vei inn til høyre hvor du
ser gården der fabrikken ligger.

