
Spiraltrappor
Spiraltrappor tar lite plats och är yteffektiva. Trappans centrumrör och räcken  
är tillverkade av stål och kan varmförzinkas eller målas i valfri kulör. Steg och vilplan 
finns i en rad utföranden för optimal funktion. Ledstång kan fås varmförzinkad, 
målad eller i trä. Alla våra trappor följer gällande normer oavsett om det handlar om 
en huvudtrappa eller en extra utväg. Tänk också på att en spiraltrappa ofta blir 
en viktig del i det arkitektoniska utrycket så det lönar sig alltid att lägga lite extra 
engagemang i utförandet.

Ta nästa steg med oss och hitta din stil. På nästa sida finner  
du inspirationen till din egen personliga spiraltrappa.



Steg
Förutom att välja solida steg av plåt, tårplåt eller gallerdurk kan  
du göra infällningar i stegen med matta, betong eller ett levande 
material som ek, björk, ask, bok eller gå all-in och välja terazzo.

Bur
Bur används när du vill undvika onödigt 
spring eller göra trappan mer svårforcerad 
och mindre inbjudande för skurkar.

Steg

Plåt

Tårplåt (Plåt med halkskydd)

Gallerdurk

Bur
Galler-
durk

Sträck-
metall

Slät-
plåt

Rör

Helbur Ja Ja Ja Ja

Kvartsbur Ja Nej Nej Nej

Matta

Helbur i sträckmetall Kvartsbur i gallerdurk Helbur i gallerdurk

Terrazzo

Trä 40 mm

Trä 30 mm

Betong

Gallerdurk 
25x2 16/76

Gallerdurk 
25x2 34/38

Tårplåt

Tillval
Väljer du plåtsteg kan du dessutom göra 
en infällning av något av följande material: 

• Terrazzo
• Trä

• Betong
• Matta



Räcke
För att sätta din personliga prägel kan du välja 
mellan en rad räckestyper, alla utom standard är 
dessutom barnsäkra. Välj mellan varmförzinkat 
eller målat i en RAL- eller NCS-kulör.

Centrumrör
Centrumröret som utgör spiraltrappans ryggrad 
kan antingen varmförzinkas eller målas i valfri  
RAL- eller NCS-kulör.

Handledare
Det är alltid tryggt att ha något att hålla sig i oavsett om det 
är exklusivt i trä, pulverlackat eller varmförzinkat stål.

Räcke Galvat Målat Barnsäkert

Standard Ja Ja Nej

Bygel Ja Ja Ja

Rundstång Ja Ja Ja

Plåt Ja Ja Ja

Standardräcke
Varmförzinkat

Bygelräcke
Målat

Rundstångsräcke
Varmförzinkat

Plåträcke
Målat

Pulverlackad

Trä

Varmförzinkad

Centrumrör
Varmförzinkat vs Målat



Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40

Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar hemma eller på jobbet. Inomhus 
eller utomhus, för service eller utrymning, enkelt eller avancerat. vytab.se

Vilplan
Precis som stegen kan du välja en rad material på vilplanen när behov för såna finns, 
och det gör det när spiraltrappan sträcker sig över flera våningar eller är extremt lång 
och det är motiverat för en paus i klättringen uppför eller nedför. Vila är en viktigt del i 
all träning inte minst när benen är inblandade.

Vilplan

Plåt

Tårplåt (Plåt med halkskydd)

Gallerdurk

Tillval
Väljer du vilplan av plåt kan du dessutom göra 
en infällning av något av följande material: 

Tips!
I solfjädern på sid 2
ser du några exempel 
på infällningar.

• Terrazzo
• Trä

• Betong
• Matta


