
Monteringsklara trappor, räcken, ramper till byggbranchen i Sverige och Norge. 
Industriellt eller barnsäkert utförande. Välj ABC Solutions priseffektiva lösningar från 
standardsortiment eller modifiera och bolla idéer med oss för att få fram din unika design.  
 
Här har du en materialleverantör som levererar lätt, rätt och i tid.



ABC Solutions 

www.abcsolutions.se
Från idé till verklighet!

Behöver du en långsiktig och pålitlig leverantör av stålkonstruktioner?
ABC Solutions levererar monteringsklara trappor, räcken, ramper till byggbranchen i Sverige 
och Norge. Industriellt eller barnsäkert utförande.

Välj priseffektiva färdiga lösningar från vårt standardsortiment eller modifiera och bolla 
idéer med oss för att få fram din unika design. Här har du en partner som levererar  
lätt, rätt och i tid.

Kontakt Sverige:
  
 Adress: Moster skuggas väg 7
 67141 Arvika
 Tel: 0571-18 10 77
 Mail: info @abcsolutions.se

 Eller ta direktkontakt med din rådgivande säljare: www.abcsolutions.se/kontakt/

Kontakt Norge:
  
 Adress: Postboks 140 
 1412 Sofiemyr  
 Tel: 67 11 00 90
 Mail: info@abcsolutions.no

www.abcsolutions.se
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Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Räcken
ABC Solutions levererar olika typer av räcken i stål för ett brett 
användningsområde, t.ex för balkonger och loftgångar. Men även i 
betongtrappor. Detta gäller även för avgränsningar och industriell miljö. 
 

Spiraltrappor
Söker du lättmonterad och hållfast spiraltrappa av stål? Vi erbjuder förutom 
standardlösning för barnsäker eller industriell trappa ytterligare fem olika 
räckestyper och sju stegalternativ att kombinera mellan som standard.

Raka trappor
Monteringsklara trappor levereras normalt i lösa delar som byggset inkl. 
nödvändiga bultdetaljer. Genom att kombinera olika räckes- och stegtyper 
passar en ståltrappa från ABC solutions de flesta byggen. 
 

Ramp & Gångbro
För industri, bostad eller handikappanpassning. Rampen kan vara rak, 
L-formad eller U-formad. Detta avgörs beroende på vad det finns för 
platsbegränsningar, i förhållande till de krav som ställs av BBR

Gallerdurk
ABC Solutions levererar de flesta gallerdurkstyper. Allt från obehandlade 
paneler, till syrafasta formkapade galler, klara för montage. Behöver du få 
hjälp med projektering står vi även till tjänst där.

Ytbehandling
Rätt ytbehandling förlänger produktens levnadstid. Vi levererar bla,
obehandlat, korten, varmförzinkat och varmförzinkat/pulverlackerat.
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ABC Solutions 

RÄCKEN
Räcken i varmförzinkat stål, pulverlackerat eller rostfritt? Vi levererar efter 
dina önskemål.

ABC Solutions levererar olika typer av räcken i stål för ett brett användningsområde, t.ex för 
balkonger och loftgångar. Men även i betongtrappor. Detta gäller även för avgränsningar 
och industriell miljö. Söker du priseffektiva räckeslösningar kan du använda våra 
standardlösningar som även återfinns i spiral- och raka trappor. Så som Bas 1, Modern- och 
Variaserien.

Behöver du andra lösningar än våra färdiga modeller. Kontakta oss. Vi kan ta utgångspunkt 
från våra standardmodeller eller se på en helt unik lösning.

Fördelar med stålräcken från ABC Solutions:

• 8 färdigutvecklade standardlösningar: 
Priseffektiva lösningar för de flesta byggen. 
Se dom alla på www.abcsolutions.se/sortiment/racken 

• Kundanpassade lösningar: 
Vill du modifiera våra standardlösningar eller komma med egna förslag?  
Välkommen, vi löser det mesta. 

• Pulverlackering på varmförzinkat stål: 
Sätt färg på ditt räcke. Vi erbjuder pulverlackering som håller i längden. Även på 
varmförzinkat material 
 
Dessutom konstruerar och producerar vi för enklast möjliga montage.
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Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Balkongräcke typ ”Durken” till  
Dr. Forselius Backe, Göteborg
 
Varmförzinkat utförande. Räckesfyllnad av galler- 
durk typ GD34x38/25x2 mellan stolpar av plattstål. 
Istället för std. överliggare av stål, levererades här  
trä efter önskemål. 
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”



Räcken 

EX. FÄRDIGA STANDARDLÖSNINGAR
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”VISSTE DU ATT VI 
HAR EN METOD 
SOM GÖR DET 
MÖJLIGT ATT 
PULVERLACKERA 
VARMFÖRZINKAT 
STÅL?”

Modern S
ABC Solutions priseffektiva standardräcke där det är krav på barnsäkerhet. 
Passar balkonger, loftgångar, trappor odyl. Alla våra räcken, levereras med 
önskad infästningslösning. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

Bas 1, industri
Enkelt utformat räcke för industriellt bruk. Kan kombineras med 100 mm 
sparklist där behov finns. Vi erbjuder även lösningar för avtagbart räcke, 
grind eller 2000 mm. moduler. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

Vågen
Räcke av plattstål. Som standard använder vi över-/underliggare 40x10 och 
fyll av 40x6 plattsål. Men kan justeras efter önskemål. Erbjuds som alla våra 
räcken i alternativ för sido- eller toppmontage. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

Varia X
”Varia” är det gemensamma namnet för vårt barnsäkra räcke uppbyggt med 
en ram av varierande räckesfyllnad. Varia X, innehåller sträckmetall. Som 
standard använder vi sträckmetall typ 5023/2,8x2,0 mm. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

Varia T
Varia T, för dig som vill ha ett räcke med fyllnad av trådgaller. Standard 
30x30x3 svetsat galler. Kan naturligtvis varieras efter önskemål. Maskan kan 
vridas 45 grader i vad vi kallar “diamantlösning” 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

Varia P
Räckesfamiljen Varia ger bred variation. Varia P har fyllnad av 1,5 mm. 
perforerad plåt. Levereras som standard ø10, 14 mm. triangeldelning eller 
annan önskad lösning. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/



Sträckmetallsräcke av typen Varia X 
till kontor-/lagerhotell i Mölndal.
 
Varmförzinkat utförande. Räckesfyllnad av sträck-
metall 5023/2,8x2 insvetsat i en 30x30x3 ram.  
Bärande stolpar av fyrkantsprofil 40x40x3 med en 
ø12 mm förhöjning till ledstång i rundstål. 
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”
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ABC Solutions 

SPIRALTRAPPOR
Spiraltrappor för bla. utrymning, industrilokaler, offentlig miljö och 
bostadsbyggnation.

Söker du lättmonterad och hållfast spiraltrappa av stål? Vi erbjuder förutom standardlösning 
för barnsäker eller industriell trappa ytterligare fem olika räckestyper och sju stegalternativ 
att kombinera mellan som standard. Dessutom kan du i de flesta fall även komma med egna 
önskemål på materialval.

Normalt levererar vi trappor i varmförzinkat utförande för att klara vårt tuffa nordiska klimat. 
Kan även levereras med matchande kulör för att passa trappans ändamål. Du kan även få 
din trappa i rostfritt eller syrafast stål.

För att hindra obehöriga från att använda trappan kan en följsam segmentsbur, utan vassa 
kanter, av trådgaller monteras.

Fördelar med spiraltrappa från ABC Solutions:

• 7 olika räckestyper: (Se alla på www.abcsolutions.se)
Dessa kan även anpassas i utformning för att passa ditt projekt. 

• 7 olika steg och plantyper: (Se alla på www.abcsolutions.se)
Med eller utan sättstegslist, beroende på om trappan skall barnsäkras eller inte. 

• Hög kvalité: 
CE-märkta och producerade enligt EN1090. 
 
Dessutom är dom mycket enkla att montera.
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Spiraltrappa i logistikhallen för  
Tingstad utanför Göteborg.
 
Enkel spiraltrappa för industri/lager. Räcke av  
typen Bas 1, samt durksteg SGD3476 vilka båda  
är standardlösning för ABC Solutions spiraltrappor  
i industriellt utförande. 
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”



SGD3476
Vårt standardsteg för spiraltrappor för ett brett användningsområde. 
Utrymning, tillgång, industri mm. Svetsad gallerdurk som barnsäkras med 
sättstegslist, vid beställning av barnsäker trappa. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Steg för matta
Steg av försänkt plåt för att senare montage av linoleum eller annan  
matta. Mest återkommande försänkning är 3 mm, men kan varieras  
efter behov. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Betong/Klinker
Passar både för interiör- och exteriörtrappor. Steget fylls med betong och 
kan användas som sådan. Eller ge en stabil grund för plattsättning av klinker. 
Fungerar även utmärkt för användning av terazzo. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

LYX3311s
Steg speciellt framtaget för exteriöra spiraltrappor som nyttjas dagligen. 
Masköppningen är enbart 30x9 mm. vilket ger god klacksäkring. Stålet i 
gångriktningen är sågtandat, vilket ger extra halksäkerhet. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Trästeg
Förse din interiöra spiraltrappa med trästeg. Levereras som standard  
med 30 eller 40 mm ek. Stegramen kan även förberedas för vilken  
tjocklek eller trätyp du önskar.  
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

SGD3419, ASN
Kulsäkert durksteg för ø15 mn. kan ibland vara lämpligt för industrilokaler. 
Kan som alla durksteg förses med sättstegslist och säkerhetsframkant som 
tillval så som på bilden. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Barnsäker spiraltrappa med  
segmentsbur av trådgaller.
 
Utrymningstrappa med räcke typ Premium D, barn-
säkert smidesräcke med dubbel ledstång.  Här ser du 
även ABC Solutions burlösning med trådgaller.  
Gallret är insvetsat i en ram av rundstål vilket  
säkerställer att det inte finns några vassa hörn.  
Buren levereras med dörr och klargjord för paniklås.
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”
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Premium S
Räcket används som standard i ABC Solutions barnsäkra spiraltrappor. 
Helsvetsat ”pinnräcke i 3-stegssektioner”, för snabbare och enklare montage. 
 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Varia X
Barnsäkert räcke med fyllnad av sträckmetall. Standard maskstorlek 
5023/2,8x2,0 mm. (stående maska) Kan levereras med valfri maskstorlek. 
 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Premium D
Barnsäkert räcke likt Premium S, men med dubbel ledstång.  
Utförandet underlättar för barn och äldre. 
 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Bas 1, industri
Enkel och priseffektiv lösning för industri- och utrymningstrappor. 
Standardlösning kommer med en stycken följare/knälist. 
 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Varia T
Varia T, för dig som vill ha en räckesfyllnad av trådgaller. Som standard 
30x30x3 svetsat galler. Kan även varieras efter önskemål. 
 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Varia P
Räckesfamiljen Varia ger variation. Varia P har fyllnad av 1,5 mm.  
perforerad plåt. Levereras som standard ø10, 14 mm. triangeldelning  
eller annan lösning. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

Lackerad spiralrappa i stål, med 
inslag av ek och textil.
 
Barnsäkert räcke av typen Premium S, med ledstång 
av ek istället för stål. Steg levererades klargjorda för 
matta. Efter montaget av trappan, monterade matt-
läggaren stegen med samma material som  
resterande golvyta i bygget. 
 
Aggarpskolan i Svedala. 
 

14



ABC Solutions 

RAKA TRAPPOR
Ståltrappor för bla. utrymning, industrilokaler, offentlig miljö och 
bostadsbyggnation.

Monteringsklara trappor levereras normalt i lösa delar som byggset inkl. nödvändiga 
bultdetaljer. Genom att kombinera olika räckes- och stegtyper passar en ståltrappa de flesta 
byggen. Kan även kombineras med våra spiraltrappor för så kallad kombitrappa. Dessutom 
kan du i de flesta fall även komma med egna önskemål på materialval.

Normalt levererar vi trappor i varmförzinkat utförande för att klara vårt tuffa nordiska klimat. 
Kan även levereras med matchande kulör för att passa trappans ändamål. Du kan även få 
din trappa i rostfritt eller syrafast stål.

Behöver du andra lösningar än våra färdiga modeller. Kontakta oss. Vi kan ta utgångspunkt 
från våra standardmodeller eller se på en helt unik lösning.

Fördelar med raka trappor från ABC Solutions:

• 7 olika räckestyper som standard: (Se alla på www.abcsolutions.se)
Dessa kan även anpassas i utformning för att passa ditt projekt. 

• 7 olika steg och plantyper: (Se alla på www.abcsolutions.se)
Med eller utan sättstegslist, beroende på om trappan skall barnsäkras eller inte. 

• Hög kvalité: 
CE-märkta och producerade enligt EN1090. 
 
Dessutom har vi tidsmässigt, 97% leveranssäkerhet. (2016-2017)
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Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Utrymningstrappa från kontors- 
byggnaden ”The Wedge” Oslo 
 
Varmförzinkad och pulverlackerad ståltrappa.  
Specialräcke av plattstål med dubbla ledstänger. 
Steg av typen SGD3438, durksteg. 
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”



Trappsteg

EX. FÄRDIGA STANDARDLÖSNINGAR
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”KOMBINERA 
RÄCKE MED VÅRA 
STEGLÖSNINGAR 
FÖR ATT FÅ DEN  
TRAPPDESIGN DU 
ÖNSKAR”

SGD3438
Standardlösning på gallerdurkssteg för ett brett användnings- 
område. Används i såväl tillgångs som utrymningstrappor. Barnäkra  
trappor levereras alltid med sättstegslist. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/

LYX3311s
Klack- och extra halksäkert steg speciellt framtaget för exteriöra  
bostadstrappor som nyttjas dagligen. Masköppningen är enbart 30x9 mm. 
vilket ger god klacksäkerhet. Sågtandad yta. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/

Betong/Klinker
Passar både för interiör- och exteriörtrappor. Steget fylls med betong och 
kan användas som sådan. Eller ge en stabil grund för plattsättning av klinker. 
Fungerar även utmärkt för användning av terazzo. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/

Trästeg
Förse din interiöra med trästeg. Levereras som standard med 30 eller 40 mm. 
Stegramen kan även förberedas för vilken tjocklek eller trätyp du önskar.  Vid 
beställning av barnsäker trappa, levereras steget inklusive “sparkplåt” 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/

Steg för matta
Steg av försänkt plåt för att senare montage av linoleum eller  
annan matta. Mest återkommande försänkning är 3 mm, men  
kan varieras efter behov. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/

Plåtsteg
Används mestadels till industrimiljö. Fördelen med plåtsteg är förhindrad 
genomsikt när så önskas. Som standard levererar vi så kallad tårplåt, men 
kan även tillhandahålla andra typer av durkplåt. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/raka-trappor/
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ABC Solutions 

RAMP/GÅNGBRO
Ramper för handikappanpassning, tillgång eller industri

Boverkets byggregler och detaljer för ramper kan kännas krångliga att följa. Beställer du en 
ramp från ABC Solutions, går vi gemensamt igenom bästa möjliga lösning för slutprodukten. 
Vi guidar dig så rampen inte bara passar på plats, utan även så den följer boverkets 
byggregler.

Rampen kan vara rak, L-formad eller U-formad. Detta avgörs beroende på vad det finns för 
platsbegränsningar, i förhållande till de krav som ställs.

Fördelar med ramp från ABC Solutions:

• 3 olika durkalternativ: 
Marknadsstandard, industriell eller lite lyxigare. Du väljer! 

• Lägg till en trappa: 
Behöver du en trappa vid avstigningsplanet? Låt oss sy ihop en passande lösning. 

• Anpassade lättmonterade lösningar: 
Få din ramp som du vill ha den. Rak, L- eller U-formad. Med inslag av trä eller 
lackerad. Du väljer! 
 
Dessutom kan du få hela eller delar av rampen pulverlackerad för bättre kontrast mot 
kringliggande byggnader.
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Enkelt
Våra ramper levereras som standard med dubbla handledare på höjderna 
900 och 700 mm. av ø42 mm rör. Enkla räcket lämpar sig för industri eller 
max fall på 500 mm. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/

Barnsäker
Önskar du barnsäkra din ramp vid exempelvis högre fallhöjd än 500 mm. 
erbjuder vi ett barnsäkert räckesalternativ. Uppbyggnaden av räcket är likt 
vårt Modern S, men med dubbla ledstänger för ramper. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/

GD1576
Med ett tätliggande (c/c 15 mm) bärstål får du en jämn och fin yta att rulla 
på. Denna typen av rampfyllnad är den mest förekommande på marknaden 
för handikappramper. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/

LYX3311s
Mycket halksäkert durk tack vare det sågtandade stödstålet. Rampen är 
klacksäker tack vare sina smala maskor 30x10 mm. Lätt att ta sig upp på med 
rullstol. 
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/

GD3438
Denna durk passar sig bäst som industri eller lastramp då masköppningen 
i durken är 30x34 mm. Men durken kan även användas för en mycket 
priseffektiv lösning av handikappramp.  
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/

Påkörningsplåt
Alla våra ramper levereras som standard med påkörningsplåt, för enklare 
och säkrare tillgång av rampen.

 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/ramper/



ABC Solutions 

KOMBITRAPPA
När den bästa lösningen är en mix av rak- och spiraltrappa. Passar till 
utrymning, industrilokaler, offentlig miljö och bostadsbyggnation.

Platsbesparande och läcker lösning. Vår kombitrappa kan precis som våra raka- och svängda 
trappor levereras i mängder av utföranden. Detta genom att helt enkelt blanda steg och 
räckestyper från vårt standardsortiment. 
 
En kombitrappa kan i många lägen vara enda lösningen då den är platsbesparande så som 
på bilden. Självklart kan den även pulverlackeras eller förses med burlösning om så önskas.
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Utrymningstrappa från student- 
lägenheterna på Kryddkrassen  
utanför Örebro. 
 
Varmförzinkad, barnsäker utrymningstrappa med 
sträckmetallsräcke typ Varia X. Durksteg av typen 
SGD3476. 
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”



ABC Solutions 

GALLERDURK
Formkapad gallerdurk eller snabb leverans av lagerförda format.  
Vi levererar det mesta av durk.

Gallerdurk används till bland annat gånggaller, entrégaller, körbara galler, handikapp-/
lastramper, stängsel, ventilationsgaller mm. ABC Solutions levererar de flesta 
gallerdurkstyper. Allt från obehandlade paneler, till syrafasta formkapade galler,  
klara för montage. Behöver du få hjälp med projektering står vi även till tjänst där.

Fördelar med gallerdurk från ABC Solutions:

• Stort sortiment: 
Från produktion kan vi i princip leverera vilket bärstål eller maskstorlek du vill. 

• Snabb leverans från lagret i Sverige: 
Standardformat av både svetsad- (GD3438) och pressdurk (A3311) 

• Flera materialval: 
Obehandlat stål, varmförzinkat EN1461, rostfritt 304, syrafast 316 eller plastdurk 
 
Dessutom lagerför vi även durksteg i flera olika bredder, samt byggplatssteg
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GD3438
Elektrosvetsad gallerdurk produceras genom att stödstål punktsvetsas fast 
mot bärstålet i 6000 mm långa mattor. Fast bredd på mattorna är alltid 
1000 mm. och kapas sen till önskade format. Stödstålet i gallerdurk från ABC 
Solutions är alltid gjort av ett vridet stål, vilket ger extra halksäkerhet. Önskar 
du formskuren durk, sparkplåt, andra maskstorlekar eller speciellt format på 
bärstål? Kontakta oss, vi löser det mesta inom gallerdurk.

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk

Lamelldurk
En gallerdurk med snedställda stödstänger. Kan användas som solskydd, 
fasadbeklädnad, räckesfyllnad eller ventilationsgaller mm. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk

Fullpress
En gallerdurk med samma dimension på bär- och stödstång av plattstål. Kan 
användas som fasadbeklädnad, räckesfyllnad eller ventilationsgaller mm.  
 
Ladda ner PDF och DWG på: www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

GRP, Glasfiber
Gjuten durk av glasfiber. Bär och stödstång i fullhöjd ger en stabil och 
kraftfull durk. Används normalt som golv i extremt aggresiva miljöer. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk

Specialdurk
Skraddarsytt durkgolv som det senare kan monteras in plast eller trätrall i. 
Sågtandad yta för extra halksäkerhet om så önskas. Kan levereras i galvat, 
rostfritt eller syrafast stål. Vi har flera speciallösningar på durk. 
 
Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/spiraltrappor/

A3311
Klacksäker pressdurk, ett passande val av durk för entrépartier.  
Pressdurk produceras, i motsats till svetsad durk, i färdiga format. Till 
både bär- och stödstål används plattstål. I bärstålet görs en skåra i vilket 
stödstålet sedan pressas in. Önskar du formskuren durk, sparkplåt, andra 
maskstorlekar eller speciellt format på bärstål? Kontakta oss, vi löser det 
mesta inom gallerdurk. 

Mer info och lösningar på: www.abcsolutions.se/sortiment/gallerdurk



28

ABC Solutions 

Y TBEHANDLING
Varmförzinkning 

Normalt levereras alla våra konstruktioner för exteriör miljö varmförzinkade. 
Varmförzinkning är en priseffektiv och mycket bra metod för rostskydd. Efter stålet gått 
igenom sin förbehandling doppas det i ca 450 graders zinkbad. Där sker en kemisk reaktion 
och en järn/zinklegering bildas. Detta ger ett mycket effektivt rostskydd, som dessutom är 
självläkande. En ny varmförzinkad produkt har en glänsande silveryta. Efter några veckor 
övergår den sakta till en matt grå kulör. 
 
För bästa kvalité, varmförzinkar vi efter EN ISO 1461.

Pulverlackering på varmförzinkat stål

Sätt färg på ditt stål, med pulverlackering som håller. Visst går det att pulverlackera 
varmförzinkat stål! Vi pulverlackerar med kostnadsfördel i RAL-kulör, men kan även  
leverera i NCS. Förutom det estetiska, skyddar lacken den underliggande varmförzinkade 
ytan vilket kan ge produkten upp till dubbla levnadstiden. Det kallar vi hållbart byggande! 
 

Blästring och pulverlackering

Vid blästring blåses partiklar (ex sand) mot stålets yta med en stark gasström. Med 
detta rengörs stålet och får en finare yta att pulverlackera. Metoden används enbart för 
stålkonstruktioner för interiört bruk. Även här kan vi erbjuda hela RAL- och NCS-kartan.

Varmförzinkade och pulverlackerade 
trappor till seniorboende på  
Bekkestua, utanför Oslo. 
 
Räcke med dubbel ledstång av typen Modern D. 
Stegen av den finmaskiga och halksäkra typen 
LYX3311s (sågtand) Vangstycke levererades i  
plattstål. 
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”



Om ABC Solutions - Steg för Steg.

Det är över 11 år sedan som historien ABC Solutions startade i 
Norge. Idén om att inte bara leverera trappor, räcken, ramper, 
gallerdurk och andra konstruktioner till den nordiska marknaden. 
Utan även jobba för flexibla och monteringsvänliga lösningar i 
nära samarbete med kunder och arkitekter.
 
Sen dess har vi tagit steg för steg och kan idag känna stolthet att 
idén har blivit verklighet. Vi är nu företaget för dig som vill ha en 
pålitlig produktions- och konstruktionspartner.
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2018 - Utbildning och utveckling. Vi siktar mot framtiden 
och lägger extra mycket resurser på utbildning och 
utveckling.   
2017 - ABC Solutions Holding AS firar 10 år!
Vi fortsätter i detta jubileumsår att växa. 38% tillväxt mot 
året innan. 
 
2016 - Kraftigt ökad produktionskapacitet ger över 97% 
leveranssäkerhet under året. Ännu ett nytt säljkontor i 
Norge startas.
 
2015 - Växtvärk! Omsättningen inom koncernen mer än 
dubblas och vi slåss med sena leveranser.
 
2014 - Tre nya säljkontor i Sverige startas, samt en 
logistikavdelning. ABC Solutions blir nu en koncern.
 
2012 - Nytt säljkontor i Norge. Utökad kapacitet inom
konstruktion, IT, programutveckling.
 
2011 - Firmans ägarstruktur ändras och byter namn till 
ABC Solutions. Vi startar vårt första säljkontor/dotterbolag i 
Sverige.
 
2009 - Finanskrisen gör att det ej längre är hållbart att 
bara ha en kund. Patric Winberg anlitas för marknadsföring 
och försäljning.
 
2007 - ABC Metallprodukter AS startas av Harald 
Bendiksen, som en separat konsultfirma för en större norsk 
mekanisk verkstad.

Historia

Vi skall leverera lätt och rätt, i tid.  
 
ABC Solutions vidareutvecklar sina produkter 
och utbildar fortlöpande sina anställda för 
en långsiktig relation till både marknad och 
enskild.  
 
ABC Solutions konstruerar och låter 
producera sitt sortiment i hög kvalité, samt 
för enklast möjliga montage för våra kunder. 

Kvalitétspolicy

För att bidra till en bättre miljö skall ABC 
Solutions leverera material som ger minsta 
möjliga miljöpåverkan, som inte påverkar 
våra produkters kvalité och som samtidigt är 
ekonomisk rimligt.  
 
ABC Solutions produkter såsom räcken, 
spiral- och raka trappor har blivit A-klassade 
i Sunda Hus miljödatabas. Vi skall fortsätta 
arbetet för att behålla denna maximala 
klassning. 

Miljöpolicy

Brf Vågen, Halmstad - Vågen består av två huskroppar. 
Ett lamellhus och ett punkthus med sammanlagt 56 
lägenheter.  Lägenheterna är av varierande storlek från 1 till 
4 RoK. De stora vågformade balkongerna som sträcker sig 
längs byggnaden skapar byggnadens uttryck. 
 
ABC Solutions hade nöjet att få vara materialleverantör av 
plattstålsräcket till projektet.

Arkitekt: Mattias Karlsson, Inobi
Foto: Devis Bionaz 
(Bild på projektet syns även på sida 6)
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