
HÄFLA RAKA TRAPPOR
- för exteriört och interiört bruk

HÄFLA VINDELTRAPPOR
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HÄFLA RAKA TRAPPOR UTOMHUS
Häfla raka trappor för utomhusbruk tillverkas 

utifrån ett brett standardsortiment. Vår egen 

varmförzinkningsanläggning inom huset är 

en viktigt faktor för leveranser i rätt tid. Vi 

hjälper dig att hitta bästa lösningen för bästa 

funktion i din raka trappa.
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HÄFLA RAKA TRAPPOR INOMHUS
Häfla raka trappor för inomhusbruk kan användas i 

bostäder, kontor och offentlig miljö där man vill ha en 

snygg och funktionell trappa. Till skillnad från utom-

hustrapporna har dessa trappor stor valfrihet vad gäller 

material i steg och handledare.

Stegen tillverkas av trä, plåt förberedd för matta, plåt 

belagd med matta eller terrazzobetong. Handledaren 

tillverkas av stålrör eller massivt trä.

Häfla raka trappor för inomhusbruk levereras normalt 

färdiglackerade i valfri kulör.
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HÄFLA 5-DAGARSTRAPPOR
Häflas ställbara trappor anpassas lätt för olika lutningar och 

höjder med automatiskt inställda steg. Montage på arbets-

platsen sker enkelt och snabbt med få verktyg. Stegen an-

passas automatiskt horisontellt och räcket vertikalt.

Trapporna levereras varmförzinkade enligt SS-EN ISO 

1461:2009 Standard.

Häfla 10-dagarstrappor är enloppstrappor byggda av standard-

komponenter som levereras inom 10-arbetsdagar. 

Montage på arbetsplatsen sker enkelt och snabbt.

Trapporna levereras varmförzinkade enligt SS-EN ISO 

1461:2009 Standard.

Du kan enkelt själv konfigurera dina trappor på www.hafla.se

HÄFLA 10-DAGARSTRAPPOR



HÄFLA VINDELTRAPPOR
Häflas vindeltrappor kan tillverkas fristående eller för infästning 

mot vägg i torn eller runt cisterner. De kan byggas mot såväl 

konkava som konvexa ytor.

Häfla vindeltrappor kan användas både utomhus och inom-

hus med steg, handledare, räcke och ytbehandling valfritt 

enligt vårt standardsortiment.
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Söker Ni snabba och flexibla lösningar?
Kontakta oss!

10-dagarstrappa 
Enloppstrappor leveransklara inom 10 
dagar.

5-dagarstrappa 
Ställbar trappa för olika lutningar med 
automatiskt inställda steg.

Lagerspiral 10-dagar
Lagerspiraltrappor med tio dagars 
leveranstid.

Modul-/Stormodulräcke
Häflas olika modulräckessystem täcker 
alla behov.

Returadress: Häfla Bruks AB, 610 14 Rejmyre


