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Oak 30 /faktablad

Oak 30 har 11 trappsteg med 12 

steghöjder. Trappstegen, som är 

kompletta med räcke, är 58 cm breda, 

specialutformade och placerade 

alternerande vänster och högersteg. 

De garanterar en optimal kompromiss 

mellan funktionsduglighet och utvändiga

mått. 

Oak 30 kan regleras i steghöjd och 

svängning och den kan utformas

på flera olika sätt.

TILLVAL

H
Ö

JN
IN

G

TRAPPHÖJD I CM TRAPPSTEG STEGHÖJDER TRAPPSTEG HANDLEDARE

från 269 till 327 cm 13 14 + 2 + 1

från 250 till 304 cm 12 13 + 1 + 1 

ST
AN

D
AR

D

från 231 till 280 cm 11 12
11 SPECIALUTFORMADE TRAPPSTEG + 11 STÖDMODULER

+ EN RÄCKESSIDA MED VAJRAR AV ROSTFRITT STÅL

SÄ
N

KN
IN

G

från 212 till 257 cm 10 11 - -

Tabell 1

STEGHÖJDERNA KAN REGLERAS FRÅN 19 TILL 23,5 CM

STÅLFÄRG

VITT, GJUTJÄRNSGRÅ ELLER SVART

TRÄNYANS

LJUST 

STANDARD

minsta trapphål
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54 cm4 cm 4 cm

62 cm

(a)
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Om man vill köpa en OAK30-trappa 

som består av 12 + 2 = 14 steghöjder 

behövs följande delar:

1 TRAPPA OAK30 (standard)

2 EXTRA TRAPPSTEG

1 EXTRA HANDLEDARE

EXEMPEL

EXTRA TRAPPSTEG / HANDLEDARE

Genom att köpa ett eller flera extra 

trappstegskit kan trappan komma 

upp till en höjd av 327 cm. Det består 

av en stomme, ett trappsteg och 

räckesståndare. 

För några konfigurationer måste man 

köpa extra moduler till handledaren 

(Tab. 1).

EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen 

på övervåningen. Det är en kombinerbar 

modul på 120 cm bestående av 10 

räckesståndare, handledare och fästen. 

Balustraden kan även vara cirkelformad.

EXTRA RÄCKE

Det extra räcket skyddar trappan på den

fria sidan när den är belägen långt från

väggen. Det består av 12 räckesståndare 

och handledare och gör trappan 4 cm 

bredare.

BARNSÄKERHETSPINNE

Den minskar utrymmet mellan 

trappstegen och begränsar risken för att 

barn ska falla ner.

GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller

vänstersvängd, bestäms vid

monteringstillfället.

högersvängd vänstersvängd

BILDER PÅ TILLVAL

TRAPPSTEG BARNSÄKERHETSPINNE RÄCKE BALUSTRAD (120 CM) SKYDDSGRINDHANDLEDARE (120 cm)

SKYDDSGRIND 

Kalypto är ett säkerhetstillbehör avsett

för att hindra att barn under 24 månader

själva går upp eller ner i trapporna. Den

består av en väv som är uppspänd i en

tubformad hård stomme och av plastfästen

för fastsättning av grinden i räcket. Den

är 82 cm lång och 73,5 cm hög, och den

går att kapa till 54 cm för anpassning

till alla slags trappstorlekar. Lämplig för

inomhusbruk.

Tillval (a):

Väggfästet är ett tillval som möjliggör 

montering av Kalypto även vid stabila 

väggytor (dörrar eller korridorer) eller när 

det saknas lämpliga räckesståndare för 

fastsättning.


