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XTRAPP er resultatet av et langvarig, tverrfaglig samarbeid med fokus på kvalitet i alle ledd. Vi er lidenskapelig opptatt av
å levere trapper av høyeste kvalitet til det norske markedet.
For å kunne tilby våre kunder denne kvaliteten, kort leveringstid og den beste kundeoppfølgingen, har vi blant annet
investert i egen fabrikk. Denne innehar en topp moderne produksjonslinje, som skreddersyr trappens design med nyeste
programvare av våre utrolig dyktige arkitekter. Trappene blir montert av profesjonelle montører.
Din kunnskap om hva du trenger, kombinert med vår fagkunnskap, gjør at vi sammen leverer en trapp som passer
perfekt til deg. Vårt mål er at du skal føle deg trygg før, under og etter en handel med oss.
Vi etterstreber en brukervennlig bestillingsprosess og presenterer herved denne katalogen for inspirasjon og bestilling.
Vi håper at du en dag blir en av våre mange fornøyde kunder.
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MODELLER
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MODELL X01

MODELL X01
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MODELL X01
I-form med lukkede vanger på begge sider. Åpen trapp
med 39mm tykke inntrinn og barnesikrsingslist, for å ivareta regulering i forhold til sikkerhet. Solid glassrekkverk
av høy kvalitet som er integrert i vange, uten overliggende håndløper. Dette er med på å bevare det åpne og
moderne uttrykket.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X02

MODELL X02
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MODELL X02
I-form med lukkede vanger på begge sider og lukkede
trinn. Solid glassrekkverk av høy kvalitet som er integrert
i vange, med overliggende håndløper i metall. Dette bidrar til å skape et moderne preg i hjemmet. Ledbelysning i trinn.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X03

MODELL X03
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MODELL X03
U-form med repos. Åpne trinn med underliggende vanger i tre, på begge sider. L-formet barnesikringslist ivaretar regulering i forhold til sikkerhet og bidrar også til å
skape et inntrykk av massive trinn i front. Glassrekkverk er
sidemontert på trinnene med avstandsbolter, uten overliggende håndløper. Håndløper på vegg i metall.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X04

MODELL X04
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MODELL X04
U-form med repos. Underliggende vanger i tre på begge
sider og lukkede trinn. Glassrekkverk er sidemontert på
trinnene med avstandsbolter, med overliggende håndløper i tre. Håndløper følger glasset helt ned til første
trinn. Ledbelysning i trinn.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.

14

/

MODELL X05

MODELL X05
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MODELL X05
U-form med repos. Underliggende vanger i tre på begge
sider. Trinnene har L-formet barnesikringslist for å ivareta
regulering i forhold til sikkerhet, og bidrar også til å skape et inntrykk av massive trinn i front. Spiler, stolper og
håndløper i metall.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X06

MODELL X06
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MODELL X06
U-form med repos. Underliggende vanger i tre på begge
sider og lukkede trinn. Ledbelysning. Spiler, stolper og
håndløper i metall.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X07

MODELL X07
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MODELL X07
I-form med 80mm tykke trinn. Massive trinn gir et eksklusivt inntrykk av et luksuriøst design. Underliggende sentervange i tre. Glassrekkverk er sidemontert på trinnene
med avstandsbolter, og har overliggende håndløper i tre.
Håndløper på vegg i tre, med integrert ledbelysning.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X08

MODELL X08
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MODELL X08
I-form med 80mm tykke trinn. Underliggende sentervange i tre. Glassvegg fra gulv til himling. Slik glassvegg
anbefales når man ønsker å lukke rommet under trappen, og samtidig bevare den åpne følelsen. Håndløper
på vegg i tre, med ledbelysning.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X09

MODELL X09
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MODELL X09
I-form med 39mm tykke trinn og L-form på barnesikringslist. Underliggende sentervange i tre og trespiler fra
gulv til himling. Denne spileveggen anbefales dersom
man ønsker å lukke rommet under trappen, og samtidig
bevare noe luftighet. Alle håndløpere er i tre og håndløper på vegg er prydet med ledbelysning.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X10

MODELL X10
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MODELL X10
I-form med svært eksklusive underliggende vanger i metall. Lukkede trinn med ledbelysning. Glassrekkverk er
integrert i trinnene, med overliggende håndløper i tre.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X11

MODELL X11
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MODELL X11
I-form med svært eksklusive vanger i metall, som er underliggende. Åpen trapp med 39mm tykke inntrinn og
L-form på barnesikringslist. Glassrekkverk er sidemontert
på trinn med avstandsbolter. Håndløper på vegg er i metall og overliggende håndløper på glass er i tre.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X12

MODELL X12
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MODELL X12
I-form med lukkede vanger i metall på begge sider. Åpen
trapp med 39mm tykke inntrinn, og L-form på barnesikringslist. Håndløper på vegg og overliggende håndløper
på glass er i tre.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X13

MODELL X13

/

31

MODELL X13
I-form med lukkede trinn og ledbelysning. Lukket vange
mot vegg (60mm tykkelse) som skaper svevende trinn.
Glassrekkverk er integrert i trinn og har ikke overliggende
håndløper. Håndløper på vegg i tre.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X14

MODELL X14
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MODELL X14
I-form med lukkede Z-trinn og ledbelysning. Lukket
vange mot vegg (60mm tykkelse) som skaper svevende
trinn. Håndløper på vegg i tre. Glassrekkverk er sidemontert på trinn med avstandsbolter, hvor glass går helt ned
til gulv. Denne typen glassvegg anbefales dersom man
ønsker å lukke trappeløpet, og samtidig bevare det åpne
rommet under trappen.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X15

MODELL X15
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MODELL X15
I-form med 39mm tykke trinn og L-form på barnesikringslist. Lukket vange i metall mot vegg, som skaper svevende trinn. Håndløper på vegg i metall. Glassrekkverk er
sidemontert på trinn med avstandsbolter, hvor glasset
går helt ned til gulv. Denne typen glassvegg anbefales
dersom man ønsker å lukke rommet under trappen, og
samtidig bevare noe av den åpne følelsen.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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MODELL X16

MODELL X16
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MODELL X16
U-form med 39mm tykke inntrinn og barnesikringslist.
Lukket trevange mot vegg. Rekkverk i børstet stål som er
integrert i trinn, hvor overliggende håndløper og håndløper på vegg er i tre.

VALGMULIGHETER
TRINN

FORM

LEDBELYSNING

Beskrivelse av valgmuligheter, se side 68.
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TRESORT
Til alle trappeelementer benyttes treverk av høy kvalitet
(klasse A og B). Fabrikken forsikrer at alt treverk som benyttes er innefor de krav som stilles i forhold til fuktighet
i treverket, som igjen reduserer risiko for tørkesprekker.
Alle tresorter kan leveres som enstavs eller flerstavs. Hva er
forskjellen mellom enstavs og flerstavs? Enstavs treverk er
sammensatt av hele lengder heltre. Flerstavs treverk, også
kjent som fingerskjøt, er oppdelte stykker heltre som igjen
er limt sammen og da utgjør en hel lengde. Den største
fordelen med enstavs treverk er at den består av hele lengder, som igjen forenkler en eventuell utbedring. Flerstavs
treverk er et godt og rimeligere alternativ.
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FARGEVALG
FURU

ENSTAVS

FLERSTAVS

SHERWIN WILLIAMS FARGEBEIS

RUBIO MONOCOAT OLJEFARGE

NSL192-05402

NSL151-19301

SUPER WHITE

WHITE

NSL 190-00405

NSL190-01203

GRIS BELGE

NATURAL

NSL190-01003

NSL192-07502

ENSTAVS

ASK

ENSTAVS

FLERSTAVS

SMOKE

ASH GREY

FLERSTAVS

EIK
NSL151-11601

ENSTAVS

FLERSTAVS

BLACK

VANILLA

CHOCOLATE

MUD LIGHT

Alle trappeelementer tilbys fargebehandlet, med produkter av høy kvalitet fra Sherwin Williams og Rubio Monicoat.
Det er viktig å presisere at hver tresort har unik trestruktur,
og samme farge vil se forskjellig ut på ulike tresorter. Fargekartet i denne katalogen kan sees på som informasjon om
våre valgmuligheter. For et reelt inntrykk av farge ber vi deg
om å kontakte en av våre forhandlere, som vil forevise fysiske fargeprøver. Fargebehehandling av trappeelementer
gjøres i henhold til produsentens anbefalinger. Våre trapper
har 2-3 lag maling/beis, avhengig av hvor godt treverket
trekker til seg farge. På forespørsel kan vi også levere trapper som er ubehandlet eller dekket med kun klar lakk.
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BESKRIVELSE AV VALGMULIGHETER
TRINN
Trinnet er satt sammen av inntrinn og stusstrinn/barnesikringslist, som sammen utgjør gangen i trappen. Inntrinn er den horisontale delen hvor man trår med foten og
stusstrinn/barnesikringslist er den vertikale delen mellom
inntrinnene Stusstrinn/barnesikringslist er med på å stabilisere trappen og er nødvendig for å innfri reguleringer,
ihht. TEK17. Normal tykkelse på inntrinn er 39mm og åpning mellom trinn skal være maks 100mm. Det kan benyttes 80mm tykke trinn for å unngå å måtte ha stusstrinn/
barnesikringslist, og da er maks høyde på opptrinn 180mm.

SR39 – Denne typen trinn har
normalt en barnesikringslist som
er mellom 40-80mm i høyde,
plassert 30mm fra trinnesen og
50mm fra inntrinnets sider. Disse
trinnene brukes ved åpen trappeløsning, for å ivareta regulering i
forhold til sikkerhet. Vanligvis benyttes det lukkede vanger til slike
trinn, for å skjule synlig ulikhet på
tykkelsen av inntrinn og barnesikringslist fra siden.
SR39L – Denne typen trinn har
en L-formet barnesikringslist som
normalt er mellom 40-80mm i
høyde og 39mm tykk (lik som inntrinn). Disse trinnene brukes ved
åpen trappeløsning, for å ivareta
regulering i forhold til sikkerhet.
Dette er også et mer eksklusivt
alternativ, da trinnene ser ut som
massive 80mm trinn i front.
R14 – Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen
mellom inntrinnene. Tykkelsen
på stusstrinnet er 14mm, plassert
30mm fra trinnesen. Slike trinn
benyttes ved lukket trappeløsning. Vanligvis benyttes det lukkede vanger til slike trinn, for å
skjule synlig ulikhet på tykkelsen
av inntrinn og stusstrinn fra siden.

R39 – Denne type trinn har stusstrinn som dekker hele åpningen
mellom inntrinnene. Tykkelsen
på stusstrinnet er 39mm (lik som
inntrinnet). Slike trinn benyttes
på lukket trappeløsning. Vanligvis benyttes det underliggende
vanger til slike trinn. Inntrinn og
stusstrinn har samme tykkelse og
kan gjerne være synlig fra sidene.
R39Z – Denne type trinn har
stusstrinn som dekker hele åpningen mellom inntrinnene. Tykkelsen på stusstrinnet er 39mm (lik
som inntrinnet). Stusstrinnet er
omtrent 7-14 grader vinklet, slik
at det fra sidene utgjør en Z-form.
Både lukkede og underliggende
vanger kan benyttes til denne
løsningen.
80mm – disse inntrinnene er
massive, tykkelse 80mm, med
andre ord dobbelt så tykke som
standard inntrinn. Denne type
inntrinn benyttes til svært eksklusive prosjekter, og krever at trapperommet er forberedt til nettopp en slik løsning.

LEDBELYSNING
Basert på hvilken type trinn som er valgt, kan vi tilby ledbelysning til trappen. Det er også mulighet for ledbelysning i integrert i håndløpere av tre. Disse leveres i varm
hvit, nøytral hvit eller kald hvit.

LEDBELYSNING INTEGRERT PÅ
OVERSIDEN AV INNTRINN –
Denne type belysning er anbefalt
kun for R39 og R39Z, av hensyn
til design. Ledstripen er integrert
på oversiden av inntrinn, tett ved
stusstrinnet.

LEDBELYSNING I INTEGRERT I
HÅNDLØPERE – Denne type ledbelysning er kun for håndløpere i
tre, minimum 40mm x 60mm.

LEDBELYSNING INTEGRER T
PÅ UNDERSIDE AV TRINNESE –
Denne type ledbelysning anbefales kun for SR39, R14 og 80mm
av hensyn til design. Ledstripen er
integrert på underside av trinnese.
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L-FORM betyr at trappen dreier
90 grader, enten midt i trappeløpet eller i en av endene på trappen. Reposet er erstattet med
trinn formet som kakestykker.
Ettersom at det ikke er noe repos,
benyttes L-form i de tilfeller hvor
trapperommet har begrensning
på størrelse. Disse trappene er
visuelt pene, tar opp lite plass og
kan gjerne plasseres I hjørner.
L-FORM MED REPOS
Denne trappen er satt sammen
av to like trappeløp, som er koblet
sammen av et repos. Trappen dreier 90 grader enten midt i trappeløpet eller i en av endene på trappen. Denne formen er visuelt pen
og kan gjerne plasseres i et hjørne.
Trappen gir en bedre gange enn
vanlig L-trapp, på grunn av oppdelingen med reposet.
I-FORM betyr at det er en rett
trapp som utgjør hele trappeløpet. Rett trapp er kun mulig dersom det er nok plass til å binde
etasjene sammen gjennom en
rett linje.

U-FORM betyr at trappen dreier
180 grader, og reposet er erstattet
med trinn formet som kakestykker.
Da denne formen ikke har repos,
så tar den begrenset med plass i
trapperommet.
U-FORM MED REPOS
Denne trappen består av to like
trappeløp som er knyttet sammen
av et repos. Denne formen gir
svært god gange, da trappen deles opp av et romslig repos

HÅNDLØPER
Vi tilbyr håndløpere både i tre og metall. For håndløpere i
tre har vi 5 ulike modeller. Jf. regulering i TEK17, skal håndløper være på begge sider i trappen.
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TRE R20 STANDARD
40x60

TRE OMEGA MASSIV
70X70

TRE R5 ULTRA LIGHT
40x60

METALL STANDARD
Håndløper på vegg
40x10

TRE R5 STANDARD
40X40

METALL STANDARD
Håndløper på glassrekkverk
(Tykkelse samsvarer med tykkelse
på glassrekkverk)

TRE OMEGA LIGHT
40X60

/

GARANTI
Alle våre trapper er produsert og montert i henhold til
norske reguleringer etter TEK 17 og Trappemanualen. Automatisert produksjon, nøye utvalgte materialer, moderne
lagerfasiliteter og kvalifisert personell gjør at vi kan levere
den høyeste kvalitet med 5 års garanti for alle våre produkter. Det inkluderer profesjonell service og konsultasjon uten
omkostning i hele garantiperioden. Garantien gjelder ikke
dersom skade på trappen er forårsaket av ytre faktorer, eller
vedlikehold/rengjøring ikke er gjort i samsvar med produsentens anbefaling. Naturlige tørkesprekker og knirk er ikke
ansett som reklamasjon.

VEILEDNING FOR BRUK OG
VEDLIKEHOLD
For å sikre lengre levetid for trappen samt ivareta garanti,
må disse punktene etterfølges:
• Trappen er kun for innvendig bruk.
• Ikke utsett trappen for skarpe kanter/støt.
• Ikke søl med væske.
• Bruk ikke utesko når du går i trappen.
• Tilpass luftfuktigheten i trapperommet. Det er anbefalt
å holde 50-60% luftfuktighet i trapperommet og
en temperatur mellom 18-22 grader. Husk lufting.
Luftfuktigheten kan økes ved å tilføre en luftfukter.
• Skruene bør etterstrammes etter en tid, innen et år.
Fjern treplugg som dekker skruen, og bruk Torx-30 for å
stramme skruen.
• Regelmessig rengjøring anbefales.
• Rengjøring av trappen bør gjøres med så tørr metode
som mulig.
• Glass rengjøres likt som vinduer. Bruk gjerne
sprayprodukter, lunket vann, nal, avispapir, eddik og
lignende.

VÅRE TJENESTER
Basert på hver enkelt avtale kan vi gjøre kontrollmål i trapperommet, og utarbeider deretter tekniske tegninger samt
en 3D illustrasjon. Denne illustrasjonen visualiserer designet, samt er med på å løse eventuelle byggtekniske utfordringer.
Vi leverer trappen til ønsket adresse og tilbyr profesjonell
montering. Trappene er produsert av et automatisert og
digitalt produksjonssystem, noe som også gjør det mulig å
montere trappen selv. Vi gir deg monteringsanvisning, for
å gjøre dette enklere for deg.
Kontakt din nærmeste forhandler, for å motta profesjonell
veiledning i forhold til din XTRAPP. Dersom du har ønsker
og behov som ikke vises i vår katalog, vil vi gjøre hva vi kan
for å imøtekomme disse. Dette gjelder både for bolighus,
hytter og offentlige bygninger

FORHANDLERE

Vangsvegen 91, 2317 Hamar

Lienga 6, 1414 Trollåsen

Teksleåsen 33, 3231 Sandefjord

Telefon: +47 465 81 592

Telefon: +47 913 60 977

Telefon: +47 907 19 868

E-post: post@husideer.no

E-post: stairways@klo.no

E-post: xtrapp@dpservice.no

• Stålrens selges i de fleste butikker som forhandler
hvitevarer. Følg bruksanvisning på produktet du kjøper.

XTRAPP har forhandlere med ansvar for ulike distrikter i Norge. Kart med
angitte områder for hver forhandler, finner du på vår hjemmeside;
www.xtrapp.no/kontakt

• Les nøye gjennom fdv dokumentasjon, som du får
tilsendt etter at trappen er montert.

Dersom ditt område ikke er spesifisert på dette kartet, kontakter du vårt
hovedkontor på e-post; sales@xtrapp.no.
Du blir da satt i kontakt med riktig forhandler, som hjelper deg videre på
veien med å finne din XTRAPP.
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www.xtrapp.no

