Trapper

med personlig preg...

Trappespesialisten
Din personlige trappeleverandør

Produks
Ord/uttrykk
Se side 20 og 21

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.
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Trappespesialisten legger stor vekt
på kvalitet i alle ledd gjennom
god personlig kundebehandling,
høy materialkvalitet, nøyaktig
produksjon og punktlig levering.

Skreddersydd design
Velg blant våre mange spesialdesignede
trappemodeller eller be oss designe en trapp
etter ditt eget ønske og behov.

Moderne teknologi
Trappespesialisten var bl.a. først ute med å investere
i avansert datastyrt program- og maskinvare for
produksjon av komplette svingstykker.

sjon

...i personlige omgivelser
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 1986
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.

Høy materialkvalitet
Til flere av våre modeller håndplukkes materiale, for å begrense
synlige kvister og sikre kvaliteten.

Punktlig levering
Trappespesialisten er kjent for
punktlig levering og kommer
som avtalt.

Godt håndverk
Moderne teknologi kombinert med
tradisjonelt håndverk sikrer trappeløsninger
med personlig preg og høy kvalitet.

Nøyaktig montering
Trappespesialisten er godt
kjent for sin nøyaktighet
og finish.
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Standardtrapp

Tidløs

”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.
Standard trapp
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
eller malt i hvit, sort eller valgfritt etter
fargeprøve. Trappen har rektangulære
balustre på 19x35mm. Meglerne har

Bildet viser en tidløs og praktisk 1/4-sving ”Standardtrapp” .
Denne modellen er lakket slik at treverket vises godt.



profiler med avskårede hjørner, svak
pyramideform på toppen, og måler
65x65mm. Her er det flere kombinasjonsmuligheter og valg av forskjellige
meglere og håndløpere.

En flott 1/4-sving ”Standardtrapp” med stusstrinn og bøketrinn som er
lakket. Trappen er malt i delikat eggehvit som står godt til interiøret.

Standardtrapp

En funksjonell og tøff 1/2-sving ”Standardtrapp”. Trappen har
sammenhengende megler og håndløper i starten. Balustre og
vanger er malt i lys grå og håndløperne er malt i mørk grå.
Forvangen og håndløperene er også sammenhengende ved
hjelp av 2 svingstykker som gir et meget elegant uttrykk.
Trinnene er lakket og åpne, med rett barnesikring. Legg merke
til helheten som skapes ved at trinnene er i stavlimt eik og
gulvene i eikparkett. Lekkert!

Håndløper og megler er
sammenhengende i starten.

Detaljen viser rektangulære balustre med skråskjært avslutning,
såkalt espalje. Espalje kan benyttes der det ikke er vegg på veggvange og for å få bredest mulig trinn.



Empire klassisk

Klassisk

”Empire klassisk” er en vakker trapp som er basert på den mer
moderne empirestilen, med renere detaljer enn vår trappemodell
”Empire Eksklusive”. Den passer godt inn i det klassiske hjem, men
vil tilføre et hvilket som helst hjem en varm og elegant atmosfære.

Empir klassisk
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 86x86mm har et elegant utfrest
spor og en “hatt” på toppen. Den blir
også solgt uten spor i meglerne, men
med samme dimensjoner. Balustre
og håndløpere kan kombineres etter
ønske. “Empire klassisk” leveres vanligvis malt i hvit, sort eller valgfritt etter
fargeprøve, med lakkert eller oljet hardvedtrinn av f.eks eik, merbau eller bøk.
Bildet til høyre:
1/4 -sving trapp med repos av typen ”Empire
klassisk” i hvitmalt, med bøketrinn og profilert
trappe-nese, bøkehåndløpere, stusstrinn og et
elegant klosstrinn.
Bildet nedenfor:
1/4 -sving trapp av typen ”Empire klassisk”
i håndplukket furu. Se materialkvaliteten,
meget lite kvist. Her i lakkert utførelse.
Legg merke til hvordan eikelisten er bøyd
rundt hele klosstrinnet i front.



Empire klassisk

Bildet til venstre:
En vakker 1/4-sving ”Empire
klassisk” med stusstrinn og
eiketrinn. Trappen har en
bærestolpe som går fra gulv
til tak med samme detaljer
som megleren.

Meglerne på trappen øverst
til venstre har profiler og
avskårede kanter, og en
pyramideformet hatt på
toppen.

Meglerne på trappen til
venstre har profiler og
avskårede kanter, men er
uten hatt på toppen.

Stort bilde:
1/4-sving trapp av typen
”Empire klassisk” med
svingstykke, åpne trinn med
profilerte barnesikringslister
og meglere uten hatt.
Svingstykket skaper en
perfekt helhet.



Empire eksklusive

Eksklusiv

”Empire eksklusive” er en vakker og detaljrik trapp som er basert
på den historiske empirestilen. Dette er den helt perfekte trapp for
store herregårder og klassiske boliger, men også et utmerket valg i et
tradisjonelt hjem med sans for stil og kvalitet.
Empire eksklusive
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 35x35mm. Meglerne
måler 100x100mm og har håndfreste
detaljer i empirisk stil. Trappevangen
kan dekoreres med ekte innfreste speiler
etter ønske dersom du velger repotrapp eller rett trapp. Nederste trinn,

“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, merbau eller bøk.

En flott ”Empire
eksklusive” 1/4-sving
trapp med repos og
innfreste speiler i
vangen. Trappen har
klosstrinn i front med
buet avslutning foran
og på en side. De to
nederste trinnene
har en elegant sving.
Trinnene er i oljet eik
og resten er hvitmalt
med sorte håndløpere.

En svært herskapelig ”Empire eksklusive” 1/4-svingtrapp med repos,
hvitmalte balustre og meglere med sorte håndløpere, speiler i vangene
som er malt i grått som veggene og en eksklusiv løper i trinn.
Første trinn er klosstrinn som er rett foran og med buet avslutning på
den ene siden. Meglere og balustre er vakkert dekorert med empiriske
detaljer. Her kan din trappedrøm bli til virkelighet.



Bildet viser detalj med innfreste speiler i vangen. Meglerne og
balustrene er rikt dekorert med empiriske detaljer.

Empire eksklusive

Meglerne er rikt dekorerte med
empiriske detaljer.

Håndløperen i lakket merbautre er
laget med svingstykke slik at
håndløperen blir sammenhengende
fra megler til megler.
En ”Empire eksklusive” 1/4-svingtrapp med rike detaljer. Trappen har
”Empire eksklusive” rekkverk og et svingstykke som gjør at trappen svinger seg
elegant oppover. Trinn og håndløpere er i lakket merbau og resten er malt i
eggehvit. Meglerne er rikt dekorert med empiriske detaljer, likeledes stolpene
som går opp til tak på grunn av bæring. Trappen har klosstrinn i front med
buet avslutning foran og på begge sider, noe som gjør trappen spesielt vakker.



Børstet stål

Karakter

Denne svingtrappen i ”Børstet stål” med repos har rene linjer og sterk karakter. Balustre er av børstet stål og trappen er malt
i gråblå med sorte håndløpere og parkett i trinn. Trinnene er åpne med rett barnesikringslist. En stilfull og moderne trapp.
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Børstet stål

”Børstet stål” er trappemodeller med stil og karakter. Kombinasjonsmuligheter med tre, stål og ulike overflatebehandlinger er mange og gir
store muligheter for å skape en tidsriktig trapp med personlig preg.
Børstet stål
Våre trapper i ”Børstet stål” har en
moderne utforming med stilrene
detaljer og valgfrie kombinasjoner i tre
og stål. Balustrene er av 16 mm runde

stålpinner. Meglere og håndløpere
kan leveres med flere kombinasjonsmuligheter. Legg merke til at at meglerne i disse trappene har profiler med
avskårede hjørner og svak pyramide-

form på toppen. Håndløperne er buet
på toppen og slett på siden. Se forskjellen på side 13. Trinnene leveres malt
eller i valgfri tresort blant annet massiv
bøk, eik, merbau, parkett m.fl.

Bildet over:
Dette er en 1/2-svingtrapp i massiv bøk
med balustre i børstet stål. Trappen har liten
bredde på grunn av begrenset plass. Det er
derfor benyttet flat midtstolpe i svingen for å
få bredest mulig trinn og et renere uttrykk.
Til venstre:
1/4-svingtrapp av
typen ”Børstet stål”
i hvitmalt og eik,
med svingstykke,
stusstrinn og
balustre i stål med
hvite detaljer, se også
bildet til høyre.
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Børstet stål

Bevisst

Børstet stål
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.
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Se forskjellen på side 12 og 13.
Trinnene leveres malt eller i valgfri
tresort blant annet massiv bøk, eik,
merbau, parkett m.fl.

Børstet stål

”Børstet stål” er en minimalistisk trapp for den bevisste kjøper med en
fin kombinasjon av tre og stål. Den vil føye seg elegant inn i et moderne
hjem eller i et stilfullt kontormiljø.

reet nonsequis
esting ero core
Diamet
la faci blaorpero
diat ing nonum
euis am,quat
qui at lumdolutatis
Denne løsningen viser en moderne trapp for
de interiørbevisste. To 1/4-svingtrapper i furu
står over hverandre med vernerekkverk
i mellom. Trappen er med bjørkeparkett,
stusstrinn og malt i eggehvit. Meglerne har
profiler med avskårede hjørner og svak
pyramideform på toppen. Balustrene er av
børstet stål.

Denne trappen har et moderne og minimalistisk uttrykk med
rene detaljer. Håndløperen er rektangulær og glatt på toppen.
Håndløperen er sammenhengende mot den rektangulære
megleren (startstolpen), noe som understreker den rene stilen
til denne trappemodellen. Meglerne ellers i trappen er helt
firkantet og slette på toppen noe som forsterker helhetsinntrykket. Balustrene er av børstet stål. Trappen er grunnet
hvit med massive bøketrinn i lakk og rette barnesikringslister.

Bildet til venstre:
Detaljen viser trappens lyse og moderne
uttrykk og hvordan vanger og håndløper er
designet i en elegant bue.

Detaljen viser det fine samspillet mellom de ulike meglere.
Se megler i starten og megler i hjørnet.
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Stål og glass

Trendy

En trendy og spennende 1/4-svingtrapp
med repos av typen ”Stål og glass”. Spesielt
for trappen er kombinasjonen av tre, stål og
glass. Trinnene er av oljet eik og ligger oppå
vangen (oppsalet). Håndløperen er i 42mm
eik rundstokk.

z

Utsnittene viser de rike detaljene i
konstruksjonene i festepunktene
mellom tre, stål og glass.
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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.
Stål og glass
Vår trapp i ”Stål og glass” er et særpreget
eksklusivt møbel med et unikt design
og utsøkt kvalitet. Her er rike kombinasjonsmuligheter i design og materialvalg,
og det er bare fantasien som begrenser.
Rekkverket er en kombinasjon av glass,
stål og tre, og trappetrinnene kan leveres
med nedfrest granitt om ønskelig.

Håndløperen er i børstet stål og løper i ett
med megleren slik at formen blir ren og
minimalistisk.

Sort granittstein er nedfrest i eiketrinnene
og gir et trendy eksklusivt uttrykk.

Dette er en svært påkostet og særpreget rett
trapp. Hele trappen er i stavlimt oljet eik. Den
har stusstrinn med nedfrest granitt.
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Spesialdreid

Tradisjon
Spesialdreid
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.

Bildet til høyre:
”Spesialdreid” 1/2-svingtrapp med svingstykker, eiketrinn og eikestuss. Håndløperne er
også i eik, resten er malt i eggehvit. Megleren
har normal tykkelse 100x100mm. Legg merke
til hvor fint trappen glir inn i miljøet, med
eikedører og eikeparkett, og danner en helhet.
Stort bilde på neste side:
Dette er en særpreget 1/2-svingtrapp av
typen ”Spesialdreid” med svingstykke og
stusstrinn. Trappen er basert på dreide detaljer
i gammel tradisjonell stil. Meglerne er ekstra
tykke, 115x115mm. Meglerne i starten svinges
på klosstrinnet. Klosstrinnet er rett og buet
på begge sider. Dette gjør at trappen blir mer
åpen og får en meget innbydene start.

Bildet nederst til venstre:
Detaljen viser hvordan trappen avsluttes
med et klosstrinn som er buet foran og på en
side. Trinnene har profilert trappenese (profil
i forkant av trinnet). Megleren svinges på
klosstrinnet. En meget flott detalj.
Bildet nederst til høyre:
Detaljen viser sammenhengende
håndløper i eik ved hjelp av svingstykke.
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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.

Bildet til venstre: Her ser vi nydelige svingstykker
som gjør at vange og håndløper går i ett fra megler
til megler.
Bildet i midten: Her ser vi helheten i rommet.
Begge meglerne er svingt på kloss og gjør at det
føles enklere å komme fra utgangen, stuen og fra
kjøkkenet til trappen.
Bildet til høyre: Her ser vi at den ene veggvangen er fri.
Det betyr at man får rekkverk på begge sider i starten.
En meget lekker detalj som også gjør at rommet føles
større enn om det hadde vært vegg i stedet.
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Dreid

Veldreid

”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
”Dreid” har litt enklere detaljer enn
“Spesialdreid” på side 16 og 17. Denne
trappemodellen tar seg ekstra godt ut
med god bredde i romslige omgivelser.
Trappen leveres i alle slags treverk
og overflatebehandlinger, lakket
eller malt i hvit, sort eller valgfritt
etter fargeprøve. Her er det også flere
kombinasjonsmuligheter på balustre,
meglere og håndløper.

Meglerne svinges på klosstrinnet og gir
trappen et åpent, innbydende og romantisk
uttrykk.

En lekker 1/2-svingtrapp av typen ”Dreid” med flotte detaljer på meglere og balustre .
Trappen har massive bøketrinn og malte stusstrinn. Første trinn er klosstrinn som er
buet foran og med buet avslutning på begge sider. Trappen er behandlet i en spennende
kombinasjon av hvit, sort og lakk i trinn.
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Denne trappen har to stolper i hjørnene i
stedet for sammenhengende håndløpere
og vanger.

Samba

Smart

”Samba” er en intelligent liten trapp med et tøft utseende. Meget praktisk
vei opp til loftet eller på steder der det ikke er så stor plass til trapp.
Samba
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, eller
malt i hvit, sort eller valgfritt etter
fargeprøve. Bredden og stigningen
skreddersys etter ønske.

Smal og bratt, ja, men det er bedre med
trapp enn stige.

Sambatrinnene har en karakteristisk form
som er funksjonell for en smal loftstrapp.

Denne smarte trappen tar liten plass og er tøff å se på. Den er malt i hvit og sort med åpne
sambatrinn i eik. Trappen skreddersyes både i høyde, bredde og vinkel.

19

Sett ditt personlige
preg på trappen...
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

Tresorter
Tresorter som blir mest brukt er:
Eik, Bøk, Merbau, Bjørk, Lønn og Parkett.
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
Grunnet: hvit, sort eller spesialfarge. Trappene blir levert grunnet
med et bunnstrøk og et toppstrøk på grunn av montering
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Meglere og balustre
Standard og børstet stål

1)

2)

3)

Empire klassisk

4)

5)

6)

7)

8)

Håndløpere

Rektangulær
41 x 80 mm

Standard
41 x 80 mm

Profilert
44 x 80 mm

9)

10)

Empire eksklusiv

11)

Spesialdreid

12)

13)

Dreid

14)

15)

16)

1) Standard megler 86 x 86 mm

9) Empire klassisk megler 86 x 86 mm

2) Standard megler 65 x 65 mm

10) Empire klassisk baluster 35 x 35 mm

3) Standard megler 65 x 65 mm

11) Empire eksklusiv megler 100 x 100 mm

4) Stål baluster 16 mm

12) Empire eksklusiv baluster 35 x 35 mm

5) Stål baluster 16 mm

13) Spesialdreid megler 100 x 100 mm

6) Stål baluster 16 mm

14) Spesialdreid baluster 40 x 40 mm

7) Stål baluster 16 mm

15) Dreid megler 86 x 86 mm

8) Standard baluster 19 x 35 mm

16) Dreid baluster 40 x 40 mm

Meglere og balustre kan kombineres eller designes etter ønske.

Variasjoner

Eksempel på innfreste speiler i vangen.

Håndløperen er sammenhengende mot den
rektangulære megleren.
Balustre i stål.

Espalje kan benyttes der det
ikke er vegg på vegg-vange og
for å få bredest mulig trinn.

Håndløperen og vangen er
sammenhengende fra megler
til megler ved hjelp av svingstykke.

Trinnene har profilert
trappenese (profil i
forkant av trinnet).

Første trinn er klosstrinn som er buet foran og
med buet avslutning på begge sider.
Meglerne svinger utover på kloss.

Sluttstykke til håndløper
av typen“Sneglehus”.
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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 side 21 og ellers i
brosjyren der vi viser ulike detaljer. Vi
vil hjelpe deg å gjøre din trappedrøm
til virkelighet!

Noen tips for å skape en helhet:
1 - valg av tresort på gulv er fint å ta
igjen i trinnene.
2 - velg balustre som fører den stilen
du har valgt ellers i huset.
3 - velg blant de valgmulighetene
som er presentert i brosjyren f.eks.
klosstrinn, megler svinges på kloss,
svingstykke, profilert trappenese,
stusstrinn osv.

Disse kan bidra til å gjøre helheten
perfekt.
4 - velg en overflatbehandling som
passer til fargene du ellers har valgt.
Nedenfor ser du ulike trappetyper du
kan velge mellom. Målene er basert på
en høyde fra ferdig gulv nede til ferdig
gulv oppe på 270 cm.

1/2 svingtrapp
Rette trapper

1/2 repotrapp

1/4 repotrapp
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1/4 svingtrapp

550 cm

325 cm

1/2-sving trapp
Dybde og bredde av trappehullet til en 1/2
svingtrapp kan variere. Summen av dybde,
bredde og dybde bør imidlertid være 550 cm.
175 cm (dybde)
+190-300cm (bredde)
+ 175 cm (dybde)
= 550 cm

Rette trapper
Lengden av trappehullet til en rett trapp må
være på minst 325 cm. Bredden må være
5 cm større enn bredden av trappa.

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

250 cm

250 cm

250 cm

1/4-repostrapp
Lengden av trapphullet må være minst 500 cm.

450 cm

1/4-sving lengde
Den totale lengden av trappehullet til en
svingtrapp bør være 450 cm.

200 cm

1/2-repo trapp
Til en vanlig repostrapp bør trappehullet
være 200 cm bredt. Dybden må være 250 cm.
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Her finner du oss...

Trappespesialisetn legger stor vekt på kvalitet i alle ledd gjennom god personlig kundebehandling, høy materialkvalitet,
nøyaktig produksjon og punktlig levering.

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 “By the way”. 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.
Ring før du kommer
Ring oss og avtal møte på forhånd slik at vi kan fortelle deg hvilke opplysninger vi trenger for å kunne
hjelpe deg best mulig, og slik at vi kan gi deg service/hjelp med en gang.

Oslo

319

315
E18

Hof

E18

313

Gjøgriveien
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Sundbyfoss

315

Gullhaug

Bispeveien

Trappespesialisten

Holmestrand

Hvittingfoss

Langeliveien

35

35
Gjøgriveien
40

Korssjøen

314

Holmsvatnet
312

Rånerudåsen
Brekkåsen

Trappespesialisten
Din personlige trappeleverandør

Trappespesialisten AS
Langeliveien 4, 3080 Holmestrand
post@trappespesialisten.no
www.trappespesialisten.no

Tønsberg

Tlf: 33 05 00 33
Fax: 33 05 03 33
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