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Spiraltrappor, inomhus

Trappor med högsta kvaliten.

Spiraltrappor inomhusB.qxd

07-05-11

08.57

Sida 2

Spiraltrappor från Floby Durk AB
Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15
anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca.
2500 m2. Förutom spiraltrappor tillverkar vi den välkända Flobydurken som används till industrigolv,
spiraltrappor, raka trappor, ramper m.m.
Floby Durk AB förvärvade Lövdalen Stål AB 2005.
Lövdalens spiraltrappa marknadsförs under namnet
”Spiraltrappa typ Lövdalen”. Försäljning, konstruktion
och tillverkning sker vid vår fabrik i Floby.
Även Floby har lång tradition i tillverkning av spiraltrappor, Spiraltrappan marknadsförs under namnet

”Spiraltrappa typ Floby”. Spiraltrappan tillverkas för
utrymning och industri samt exklusiva inomhustrappor.
Båda modellerna av spiraltrappan produceras med
den högsta kvalité.

Här hittar du:
Spiraltrappa typ Floby
Spiraltrappa typ Lövdalen
Referensobjekt
Teknik
Projektering av spiraltrappor
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Spiraltrappa typ Lövdalen. Klarlackerade ståldetaljer. Steg i massiv ek.
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Spiraltrappa typ Floby

Historiska Institutionen i Lund
Spiraltrappa typ Floby. Barnsäkert
räcke och steg av trä.

Spiraltrappa typ Floby,
trappa för inomhusbruk.
Flobys exklusiva inomhustrappor kan tillverkas med
olika slags material i steg och handledare. I grunden
är det en stålstomme som utgör den bärande konstruktionen.
Inomhustrapporna används i offentliga miljöer, kontor
och bostäder.

Montering
Floby Durks ”Spiraltrappa typ Floby” levereras i lösa
delar som enkelt monteras ihop på plats. Delarna
är lätta att hantera och det behövs
Topplock
inga specialverktyg eller svets för
att utföra montaget. Principen
Toppbult
är den samma för inom- och
utomhustrappor.
Avslutningsräcke

Avstigningsplan

Räckessektion

Sprint

Centrumrör

Steg 3
Stag

Distansring
Steg 2

Steg 1

Stödben

Bottenplatta
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Steg
Stegen till ”Spiraltrappa typ Floby” kan tillverkas av
flera olika material. För att uppnå barnsäkerhet mellan
trappstegen kan steget kompletteras med sättstegslist i bakkant. Här visas standard steg, men vi kan
tillverka steg av andra materiel enligt kundönskemål.
Kontakta oss för en diskussion.

Steg kan tillverkas av ek, bok, furu. På begäran
även av annat träslag.

Steg av plåt för beläggning av matta. Levereras
grundmålat eller lackerat.

4

Spiraltrappor inomhusB.qxd

07-05-10

16.08

Barnsäkert räcke

Sida 5

Barnsäkert räcke

Standardräcke

Räcke och handledare
Standardräcket tillverkas med en ståndare per stegdjup. Barnsäkert räcke förses med mellanståndare
så öppningen mellan ståndarna blir maximalt 100 mm.
Räcken tillverkas även med följare och i specialutföranden.
Räckeshöjden i trappor upp till en våningshöjd är
vanligtvis 900 mm. Trappor högre än en våningshöjd
har normalt 1100 mm höga räcken. Andra räckeshöjder kan tillverkas på beställning.

Stålrör Ø 42 mm

Rostfritt Ø 38 mm

Ek, furu, bok Ø 50 mm

Vil- och avstigningsplan
Vil- och avstigningsplan tillverkas i samma material
som stegen. Standardplaner utformas som figurerna.
Andra typer av planer kan specialbeställas.

Spiraltrappor med stor radie
Floby tillverkar även spiraltrappor med stor radie.
Dessa trappor tillverkas med vangstycke i ytterradie.
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Spiraltrappa typ Lövdalen
Spiraltrappa typ Lövdalen är vår
exklusivare trappa för inomhusbruk.
Lövdalen har tillverkat spiraltrappor sedan 1957. Många tillverkare har kommit och gått under dessa år och tillverkningsmetoderna har förändrats.
Men Lövdalens spiraltrappor ser ut på samma klassiska sätt,
med steget fäst på ett rör - inga fula bultar mot centrumröret.
Räckesståndarna går igenom steget med snygga genomföringar
i ytterradien.
Med andra ord – Lövdalen den klassiska spiraltrappan!
Topplock
(trä)

Montering

Toppbult

Floby Durks ”Spiraltrappa typ
Lövdalen” levereras i lösa delar
som enkelt monteras ihop på
plats enligt sprängskiss. Delarna
är lätta att hantera och det
behövs inga specialverktyg eller
svets för att utföra montaget.
Trappan tillverkas för inomhusbruk.

Toppstycke med
avslutningsräcke

Avstigningsplan

Ericsson Paviljong
Spiraltrappa typ Lövdalen. Vitlackerad med eksteg
och räcke med tre följare.

Steg
Räckessektion

Stegen till ”Spiraltrappa typ
Lövdalen” tillverkas i träslag
som ek, furu och bok, med en
massiv tjocklek av 40 mm.
Stegen kan beläggas med
matta.

Sprint

Centrumrör
Steg 3
Distansring
Stag
Steg 2
Stagbult
Steg 1
Distansrör
Distansbult
Bottenplatta
Stödben
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Räcke med följare

Barnsäkert räcke

Räcke och handledare
Standardräcket tillverkas med en ståndare per
stegdjup. Barnsäkert räcke förses med mellanståndare så öppningen mellan ståndarna blir maximalt
100 mm. Räcken tillverkas även med följare och i
specialutföranden.
Räckeshöjden i trappor upp till en våningshöjd är
vanligtvis 900 mm. Trappor högre än en våningshöjd har normalt 1100 mm höga räcken. Andra
räckeshöjder kan tillverkas på beställning.

Stålrör Ø 42 mm

PartnerTech i Malmö
Spiraltrappa typ Lövdalen med
handledare och steg i trä. Räcke
med tre följare.
Ek, furu, bok Ø 50 mm

Spiraltrappa typ Lövdalen med
handledare och steg i trä.
Barnsäkert räcke.
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Spiraltrappa i torn
Spiraltrappa typ Lövdalen upp till ett
tornrum. Räcket på planen upptill är
utformat som en bänk och trappans
centrumrör fungerar som utsugstrumma
av tobaksrök.

Vil- och avstigningsplan
Vil- och avstigningsplan tillverkas i samma material
som stegen. Standardplaner utformas som figurerna.
Andra typer av planer kan specialbeställas.

Villa
Spiraltrappa typ Lövdalen
Steg och handledare i björk.
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Referensobjekt
Historiska Institutionen i Lund
Spiraltrappa typ Floby. Barnsäkert
räcke och steg av trä.

Ericsson Paviljong
Spiraltrappa typ
Lövdalen. Vitlackerad
med eksteg och
räcke med tre följare.

Köpcentrum
Spiraltrappa typ Floby. Spiraltrappa med
stor radie. Handledare av trä och plåtsteg
belagda med klinker.
Bonnier i Stockholm
Spiraltrappa typ Floby. En av de största
spiraltrappor vi tillverkat. Handledare
och steg av massiv ek.

Reklambyrå
Spiraltrappa typ Lövdalen. Klarlackad med
trästeg och räcke med tre följare.
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Teknik

Bottenplatta
Bottenplattan (Ø 260 mm) skruvas
som regel direkt i golvet och kan
även försänkas.

Centrumrör
Centrumröret dimensioneras av trappans storlek. Som
standard är rördimensionen Ø76,1 x 5,6 för radie
500-850 mm och Ø127 x 6,3 för radie 900-1500 mm.

Ytbehandling
Spiraltrappa typ Floby
Floby inomhustrappor med steg av trä eller plåt med
matta levereras grundmålade eller täckmålade i valfri
NCS eller RAL kulör som standard. Spiraltrappan kan
även varmförzinkas som ett alternativ.
Spiraltrappa typ Lövdalen
Spiraltrappan levereras täckmålad i valfri NCS eller
RAL kulör som standard. Trappan kan fås i klarlackat
utförande. Vid denna ytbehandling klarlackas stålet
helt rått. Detta innebär att alla märken och repor som
uppkommer i stålet från tillverkningen blir synliga
igenom klarlacken.

Spiraltrappa typ Lövdalen med
handledare och steg av ek.
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Projektering av spiraltrappor
Vid projektering av spiraltrappor är oftast placeringen
av steg 1 och avstigningen givna. Då har man antal
steghöjder, antal steg och vänster- eller högersvängd
trappa att arbeta med för att få en bra trapplösning.

Enklast är att skicka en skiss eller ritning till oss så
gör vi ett förslag på trapplösning.

14 steg/varv

16 steg/varv

20 steg/varv

24 steg/varv

Radie 600 - 700

Radie 800 - 1000

Radie 1000 - 1250

Radie 1200 - 1500

15 steg/varv

18 steg/varv

22 steg/varv

Radie 700 - 1000

Radie 900 - 1150

Radie 1100 - 1400

Antal steg/varv
Ovan visas antal steg/varv som är standard för
respektive radie. Vi har även möjlighet att tillverka
större radier och andra antal steg/varv.

Höger- eller vänstersvängd?
En högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåtgående och en vänstersvängd åt vänster.

Bibliotek
Spiraltrappa typ Floby. Med eksteg och
industriräcke.
Högersvängd

Vänstersvängd
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SVERIGE

B

PORTO BETALT

Returadress: Floby Durk AB, Box 29, SE-520 40 Floby

Fler trapprodukter från
Floby Durk AB
Vi har även spiraltrappor för utomhus, industri och utrymning i standard
utförande. Spiraltrappan är uppbyggd på samma grund som ”Spiraltrappa
typ Floby”.
För inomhus tillverkar vi även specialtrappor av olika slag och exklusivare
raka trappor, allt efter kundens önskemål

Floby Durk AB
Box 29, SE-520 40 Floby | Tel: 0515-408 20 | Fax: 0515-405 55 | E-post: info@flobydurk.se | Hemsida: www.flobydurk.se

www.industrireklam.se
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Hitta din lösning på vår hemsida www.flobydurk.se

