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K o m m e n t a r 
 
Bilderna på följande sidor beskriver ett urval av trappor som alla står i mer eller mindre offentliga miljöer runt om i vårt avlånga 
land. Exempelvis kontor, restaurang, hotell, butik och café.  
 
Modellerna varierar från en- & tvåbalkstrappor med såväl öppna som stängda steg till Nordic Light samt rena ståltrappor.  
 
Se dessa trappor som en inspiration och notera vänligen att begränsningarna är få eller inga när det gäller att tillverka en trappa 
med dina ”unika” önskemål. 
 
Hälsningar Moderna Trappor.  
 
     




Kontor. U-formad trappa inklusive vilplan för kontorsmiljö. Trappa tillverkad i stål. Ytskikt pulverlack i RAL kulörschema. Sidmonterat glasräcke 13 mm – härdat 
och laminerat. Överliggare (handledare) i 5o mm rundstav täckmålat NCS.  





Kontor. Rak frihängade trappa modell Nordic Light, med sidovangstycken i pulverlackat stål RAL kulörschema. Räcke i trappa samt runt  
Bjälklagsöppning glasräcke 13 mm – härdat och laminerat. Glasets överkant omslutet av stålprofil pulverlackat RAL kulörschema.  





L-formad enbalkstrappa med räcke Marin. Steg i semi matt lackad ek. Underliggande balk zigzag profil, pulverlackad kulör RAL kulörschema. 
Handledare räcke och vägg fyrkantsprofil 5o x 5o mm.

Gym. L-formad tvåbalkstrappa med sidmonterat glasräcke 13 mm – härdat och laminerat. Underliggande balkar profil rak, pulverlackade RAL 
kulörschema. Steg i semi matt lackad ek. Överliggare (handledare) i 5o mm profil fyrkant, utförande och finish samma som steg.  





Restaurang. Två trappor – rak respektive L-formad – modell Nordic Light med sidovangstycken i pulverlackat stål RAL kulörschema. Sätt- & 
plansteg i semi matt lackad ek. Räcke och handledare modell smide pulverlackade RAL kulörschema.  





Café. Rak enbalkstrappa med underliggande balk i pulverlackat stål, RAL kulörschema. Profil balk zigzag. Sätt- & plansteg i betsad och semimatt lackad ek. 
Räcke i trappa samt runt bjälklagsöppning glasräcke 13 mm – härdat och laminerat. Handledare räcke rundstav 5o mm i diameter.  



Kontor. L-formad tvåbalkstrappa med räcke Marin. Underliggande balkar i pulverlackat stål, RAL kulörschema. Profil balkar zigzag.  Sätt- & plansteg i semi matt 
lackad ek. Sidmonterat glasräcke 13 mm – härdat och laminerat. Överliggare (handledare) i 5o mm fyrkantsprofil.  





Kontor. L-formad trappa modell Nordic Light inklusive vilplan. Sidovangstycken i pulverlackat stål RAL kulörschema. Steg i semi matt lackad ek. Räcke i 
trappa samt runt bjälklagsöppning glasräcke 13 mm – härdat och laminerat. Handledare räcke fyrkantsprofil 5o x 5o mm. 





Kontor. Rak enbalkstrappa med fribärande underliggande balk pulverlackad RAL kulörschema. Balkens profil zigzag. Sätt- & plansteg i semi matt lackad ek. 
Räcke i trappa samt runt bjälklagsöppning modell Marin. Handledare räcke rundstav 5o mm i diameter. 





Hotell. Rak trappa modell Nordic Light inklusive vilplan. Sidovangstycken i borstat rostfritt stål. Steg i semi matt lackad valnöt. Räcke i trappa samt runt 
bjälklagsöppning glasräcke 13 mm – härdat och laminerat. Handledare räcke fyrkantsprofil 5o x 5o mm. 


