
RAKA TRAPPOR
av aluminium



Raka trappor
Raka trappor av aluminium kan användas i de flesta miljöer 
såväl inomhus som utomhus. Aluminiumtrappor är lätta 
att hantera och montera då det sällan krävs lyfthjälp vid 
montaget. 
Aluminiumet har en anodiserad yta som är lätt att hålla 
ren och som står emot väder och vind.
Aluminiumtrappor har också den fördelen att de lätt kan 
demonteras och flyttas vid tillfälliga och flyttbara  
installationer.
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Raka trappor med mittvangstycke vid Sibbarps kallbadhus.
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Raka trappor med mittvangstycke vid stranden Lomma Hamn.



Trappsteg
Aluminiumtrappor kan tillverkas med steg i olika 
material. Vanligast är något av följande alternativ:

Strängpressade aluminiumprofiler. Finns i flera  
olika bredder för att täcka in alla trapplutningar. 
Profilerna har längsgående ”rillor” för att erhålla bästa 
halksäkerhet.

Slitsdurk i aluminium. Slitsdurken är tack vare den 
tandade ovansidan mycket halksäker och den släpper 
igenom smuts och vatten.
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Räcke
Weland Aluminiums räcke har som standard rektangu-
lära ståndare och rund handledare. Räcket kan förses 
med följare eller spröjs med c/c 100 mm som en barn-
säker version. Utöver detta kan även specialräcken i 
olika utföranden tillverkas.

Vangar
Weland vangstycken finns i 2 standarddimensioner. De 
kan vändas med flänsarna inåt eller utåt. Om flänsarna 
vänds inåt måste stegen få plats mellan flänsarna.

Stegprofil 185/32, max längd: 1050 mm

Stegprofil 250/32, max längd: 1150 mm

Stegprofil 250/60, max längd: 2350 mm
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Räcke typ 1: Följare  
monteras på insidan av 
räcket. 

Räcke typ 2: Räcket 
avslutas med bygel.

Räcke typ 3: Barnsäkert räcke 
med spröjs c/c 100 mm.
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Trappa med halksäkra trappsteg av slitdurk vid Ishotellet i Jukkasjärvi
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Björnstorpsvägen 2 • 342 30 Alvesta 
Tel. 0472-445 00

E-post: info@welandalumi.se 
Internet: www.welandalumi.se
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Andra produkter från
Weland Aluminium AB

Balkonger och balkongräcken. Aluminiumdörrar och fasadpartier

Modulräcken för utomhus och inomhusbruk. Flexibelt och lättmonterat.

Handikappramper av aluminium.Trappräcken i olika utföranden


