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Sverigetrappan



Sverigetrappan®

Så går monteringen till

En entrétrappa ska tåla år av hemkomster
och farväl, barn som lär sig gå, vinterns kyla
och snöiga skor som stampas rena. Därför
har vi utvecklat en trappa som består.

Din nya trappa från Frickscement är snart på väg. Monteringen är enkel och går fort, men innan den anländer behöver du
förbereda ytan.
Tre plintar, exempelvis Fricksplint© original 500 mm, artikelnummer 50, ska vara förmonterade enligt illustrationer nedan.
För att undvika tjälskjutning kan en betongplatta placeras under
varje plint. Din trappa ska hålla i årtionden och plintarna gör att
den ligger stabilt under många kalla vintrar framöver.

Trappan tillverkas i ett stycke. Det gör att den blir mycket
slitstark och håller sin höga kvalitet över lång tid.
Trappan armeras med konstruktionsfiber, som ger en
miljövänlig och hållbar lösning.

Plintarnas placering
Avstånd

Halvrund

Rektangulär

P1

700 mm

775 mm

P2*

245 mm

245 mm

P4

350 mm

410 mm

P5

950 mm

1060 mm

*Underkant dörrtröskel

Vi på Frickscement levererar till en byggåterförsäljare nära dig.
Du ombesörjer själv för montering av trappan på plats.

Entrétrapporna från Frickscement har sitt ursprung i den
gamla skånska stentrappan, som ibland enbart bestod av
en kasserad kvarnstenshalva. I dag tillverkas trapporna
enligt moderna metoder och i högkvalitetsbetong, men
passar fortfarande mycket bra till traditionella, äldre hus.

Plintarnas placering

Våra entrétrappor finns i två modeller, halvrund och
rektangulär. Båda går att få som entréplan eller med två
steg. Oavsett vilken modell du föredrar, kan du räkna
med att få en finborstad yta med mycket bra halkskydd.
Våra trappor tillverkas utan klack.

Planvy över plintarnas placering sett uppifrån

Vy över plintarnas position sett framifrån mot entréfasad

Montering av Sverigetrappan halvrund

Rektangulär

Halvrund

Färger

Färger

Montering av Sverigetrappan rektangulär

Benämning

Entréplan
Rektangulärt

Entrétrappa
Rektangulär 2

Entrétrappa
special

Entréplan
Halvrund

Entrétrappa
Halvrund 2

Entrétrappa
special

Byggmått

1640x1050x150

2200x1050x150

på förfrågan

1400x950x150

2000x1300x150

på förfrågan

Yta

Finborstad

Finborstad

Finborstad

Finborstad

Finborstad

Finborstad

Fas

Ja

Ja

Ja

Ja

Vikt

500 kg

800 kg

400 kg

700 kg

Färg

Grå/Antracit

Grå/Antracit

Grå/Antracit

Grå/Antracit

Grå/Antracit

Grå/Antracit

Vy över plintarnas position sett från sidan



Något att bygga på
www.frickscement.se
Frickscement AB

Postadress: Bagarevägen 10, 242 33 Hörby • Besöksadress: Osbyholm, 242 93 Hörby
Telefon: 0415-31 13 50 • Fax: 0415-31 13 60 • E-post: info@frickscement.se

