
TRAPPRENOVERING



TRAPPERENOVERING

RETTELSER

Desværre der er der konstateret nogle trykfejl i 
dette oplag af kataloget med Trapperenovering. 
Følgende produkter har fejl.
 
Korrekt produkt eller varenr:
Side 19:  Gelænderbeslag, messing. Varenr: 25425 
  Gelænderbeslag, krom. Varenr: 25427

Side: 12: Classic, grundolieret
  B1300x590xT12: 81581
  B1450x590xT12: 81582
  B1800x590xT12: 81583
  Classic lakeret
  B1300x590xT12: 81585
  B1450x590xT12: 81586
  B1800x590xT12: 81587
  Rustic, grundolieret
  B1300x590xT8: 81981
  B1450x590xT12: 81982
  B1800x590xT12: 81983
  Rustic, lakeret
  B1300x590xT8: 81991
  B1450x590xT12: 81992
  B1800x590xT12: 81993

Vi beklager ulejligheden.





TRIN ART.NR TRINFLADEMAX. 
LÆNGDE

TRINFLADEMAX. 
DYBDE

TRINFLADEMIN. 
DYBDE

BAGKANTLISTE 
ELLER STØDTRIN-
MAX. LÆNGDE

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Trin 6

Trin 7

Trin 8

Trin 9

Trin 10

Trin 11

Trin 12

Trin 13

Trin 14

Trin 15

Dit første trin
Er du ivrig efter at komme i gang? Grib målebåndet, find en blyant, og tag det 
første, konkrete trin til en velgennemført trapperenovering.

Sådan måler du trinnets 
længde og dybde

Trinnets forkant

Lige trappetrin

Trinoverfladens maksimale længde
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Svungne trappetrin
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Trinoverfladens maksimale længde

Stødtrin og bagkantlisteHjørne trappetrin
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e Bagkantlistens/stødtrinnets længde

Det er vigtigt, hvordan du måler, så du kan få de rigtige produkter med dig fra butikken.  
Mål hvert enkelt trins maksimale længde og dybde på den eksisterende trappe.

Trinoverfladens maksimale længde



Lundbergs Produkter AB

Kryptongatan 1, 431 53 Mölndal

+ 46 0155-20 26 00

info@lundbergs.com  |  lundbergs.com

Dansk distributør

Langebjergvænget 8B 1TV | 4000 Roskilde
+45 4847 5171 | info@nup.dk
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VÆLG ØKONOMISK
I det rigtige miljø kan en slidt trappe 
være lige så god som enhver anden. 
I det forkerte miljø bliver den 
bare slidt. Med Lundbergs 
trapperenovering kan du gøre husets 
trapper så gode som nye igen med 
nogle få enkle trin.

Uden at betale for meget.  
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Tag skridtet fra ord til handling    Side 6
Tænker du på trapperenovering    Side 7
Hvornår kan enkelt- eller dobbelttrin anvendes? Side 9 
Et koncept fyldt med muligheder    Side 11
Trappetrin i massivt træ     Side 12
Renovering af huset - etagen i trappen   Side 14
Trapperenovering i laminat med struktur   Side 16
Gelænder, kroge og håndlister    Side 18
Sikkerhed og sikkerhed i hverdagen   Side 20
Trappen til ethvert behov     Side 22

Trappeserie NEW YORK    Side 24
Trappeserie HELSINKI    Side 26
Trappeserie OSLO    Side 28
Trappeserie STOCKHOLM    Side 29
Baluster COPENHAGEN    Side 30
Opmålling før købet    Side 31

INDHOLD
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Din trappe bliver mere og mere slidt med årene. På samme tid har trends 
betydet, at trappen betragtes som en vigtig del af husets indretning. 
Værdsæt din tid og dine penge ved at vælge renovering af trappen i stedet 
for at udskifte den med en ny. Vores trapperenoveringskoncept indeholder 
ganske få komponenter og gør, at løsningen fungerer, uanset om trappen er 
åben, lukket, lige eller svungen.

Delenes design og renoveringsmetoden passer til både håndværkere og gør 
det selv-folket. Tag skridtet og få et enestående slutresultat med materialer, 
der holder i mange år fremover!

 FØR  EFTER

1. Forbered trappen. 
Sørg for, at hvert  trin er rent, tørt og 
jævnt. 

2. Mål og sav. 
Vores trappetrinsmålere gør det nemt 
at opmåle

3. Lim og monter. 
Lim det eksisterende trappetrin, og 
monter det nye. 

GØR DIN TRAPPE SOM NY MED TRE ENKLE TRIN:

RENOVERING AF TRAPPEN ER BÅDE 
PROBLEMFRIT OG EFFEKTIVT
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TAG SKRIDTET FRA 
ORD TIL HANDLING

FORBERED TRAPPEN

MÅL OG SAV

LIM OG MONTER

1

2

Sørg for, at underlaget, hvor du skal lægge dine nye 
trapperenoveringstrin, er jævnt, tørt og rent. Krads 
træ eller malede flader op, så limen kan få ordentlig 
kontakt.

En form for skabelon er nødvendig for at overføre måle-
ne på de plane trin i den eksisterende trappe til trappe-
renoveringstrinnet. Papirskabeloner kan anvendes, med 
vi anbefaler vores udmærkede trappetrinsmålere.

Monteringslim af typen MS-polymer skal anvendes, når du 
lægger dit trapperenoveringstrin på plads. Fordel lim-
stregen jævnt over hele trinnet, der skal dækkes af et nyt 
renoveringstrin. Forvent, at en limpatron holder til cirka to 
til tre trin.

Læg det tilsavede renoveringstrin på plads, og træd på 
trinnet for at fordele limstrengene så jævnt som muligt 
mellem materialerne. Vær opmærksom på, at trappere-
noveringstrinnet ligger nøjagtigt, når limen siden hærder.

3
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NÅR DU SKAL LAVE TRAPPE- 
RENOVERING, SÅ HUSK PÅ...
Mål trappen op trin for trin. Hvis det er en åben trappe, skal 
bagkantlisten monteres, ved lukkede trapper, kan der monteres 
stødtrin. Trapperenoveringstrin med dobbelt forkant deles, så du 
får to trin ud af et. Monter trinnene med Lundbergs trapperenove-
ringslim, en monteringslim af typen MS-polymer (indeholder ingen 
opløsningsmidler). En limpatron rækker til 2-3 enkelttrin, forbruget 
er ca. 500 ml/m2.
 
Trærenoveringstrin, der er grundolierede fra fabrikken, skal olies 
umiddelbart efter monteringen, når limen er hærdet.

Obs! Trapperenoveringstrin i massivt træ skal opbevares ved stue-
temperatur mindst 24 timer før montering. Den relative luftfugtig-
hed (RF) skal ligge i intervallet 30-60%, og temperaturen skal være 
mindst 20°C før, under og efter monteringen. 
Emballagen må først åbnes umiddelbart før montering.

GODT AT VIDE
• Overfladen, hvor trapperenoveringstrinnet skal 

monteres, skal være tørt, rent og jævnt. 
Hvis man vælger at lime trinnet på en 
linoleum eller nålefilt, skal man sørge for, at 
gulvbelægningen sidder godt fast på underlaget.

• Plast- eller vinylgulvbelægning skal altid fjernes 
inden montering.

• Væg til væg-tæpper skal altid fjernes. 
• Det anbefales ikke at montere direkte på beton 

eller ståltrapper.
• Sørg for, at den gamle forkant er lige, så limen og 

fronten på de nye trapperenoveringstrin får god 
kontakt og fastgørelse.

TRAPPETRINSMÅLER 
Når man bruger trappetrinsmåleren som 
skabelon, kan man hurtigt og præcist 
måle, hvad der skal skæres til på dit nye 
trapperenoveringstrin!
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Minimér spild af materialet ved  buede dele 

I de fleste tilfælde rækker et dobbelttrin til to af trappens 
plane trin i det svungne parti. Takket være dobbelttrinnets 
dybde og dobbelte forkanter giver den diagonale savning 
to renoveringstrin i form af "lagkagestykker". Når man 
vælger et lidt længere, dobbelt trin, øges muligheden for 
at få to trin ud af materialet.

Til lige partier i trappen 

De lige trin i din trappe renoveres med fordel vha. af vores 
enkelttrin, så længe trappen ikke er bredere en 1 meter og 
har en trindybde på mere end 294 mm. Der kan anvendes 
dobbelttrin, som deles på midten og rækker til to trin, hvis det 
er nødvendigt. Hvis din trappe har et ulige antal lige trin, er et 
enkelttrin at foretrække for at udnytte materialet effektivt og 
minimere omkostningerne.

PLANLÆG MED OMTANKE 
- BRUG MATERIALET OPTIMALT

Du får to trin til din trappe ud af et dobbelttrin.

HVORNÅR KAN MAN BRUGE ENKELTE ELLER 
DOBBELTE TRIN?
Vores trapperenoveringstrin i massivt træ fås i to forskellige udførelser; enkelttrin og dobbelttrin. 
Med integreret trappenæse på en eller to langsider tilbyder vi et sortiment, som på bedste vis 
minimerer spild, når en trappe skal renoveres. 
Nedenstående eksempel viser, hvordan enkelt- eller dobbelttrinnet kan anvendes.

TRAPPE MED 
SVUNGNE TRIN 

Enkelt- eller 
dobbelttrin

Dobbelttrin

Enkelt trin eller
dobbelt trin

1

2

Enkelttrin eller 
dobbelttrin

TRAPPE MED
LIGE TRIN
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NYHED!

NORDIC WHITE OG COUNTRY 

En hvidpigmenteret, matlakeret ege trappetrin med grå toner, de 
får de varmere ege-nuancer til at træde frem, hvilket giver trinnet et 
klassisk nordisk indtryk.

Premium Country er vores seneste tilføjelse og produceres af svensk 
eg, som har et levende mønster fra grene, årer og overfladetræ. Tri-
nene er basisolierede, der fremhæver de naturlige årer, og grenene 
kan være spartlet, for at give et solidt, rustikt look. Premium Country 
er også FSC-certificeret.

Følelsen af ægte træ under fødderne er fantastisk! De svenskfremstillede trappetrin 

er lavet af eg og ask fra skove i Europa. Vi udvider vores allerede brede udvalg af 

Premium trappetrin med to nye trin i massiv egetræ! 

Man kan vælge mellem tre typer 
massivt træ, afhængigt af den ønskede 

materialesortering: 

Premium - 8 mm 
Classic - 12 mm
Rustic - 8 mm

Et billigere alternativ til vores trin i massivt 
træ er vores laminattrin på 9 mm, der 
passer til lige trapper. Laminattrinnet 

har en smuk overfladestruktur og fås i 4 
forskellige varianter. 

ET KONCEPT MED MASSER 
AF MULIGHEDER
Grundlaget for trapperenoveringskonceptet er 
de enkelte trin med integreret trappenæse. De 
fremstilles af omhyggeligt udvalgt materiale, og 
takket være de forskellige sorteringer er der variation 
og valmuligheder.

Matchende stødtrin og bagkanter danner, sammen 
med andet monteringstilbehør, en stærk totalløsning 
for den, der vil renovere sin trappe. De dobbelte trin 
er nok til to trin, når de deles, og på denne måde 
løser de også trappens buede dele. 

NORDIC WHITE

COUNTRY EG GRUNDOLIERET
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TRAPPETRIN I MASSIVT TRÆ

Trapperenoveringstrinnet monteres på 
trappens eksisterende, plane trin

CLASSIC - 12 MM

Den livlige og trestavede eg passer blandt andet 
godt til trestavsparket.

RUSTIC - 8 MM

Et materialevalg af hele stave i flere farvetoner, hvor 
blandingen af overfladetræ giver lidt lysere områder end det 
mørkere kernetræ. Naturlig frisk træ kan forekomme.

Forklaring 
(e) = enkelttrin
(d) = dobbelttrin

PREMIUM - 8 MM

Omhyggeligt udvalgt materiale af den fineste sortering i egetræ. 
Designet med hele stave med diskrete nuancer som giver et ensartet 
udtryk.

Vores nye trin Premium Country har et levende 
mønster af grane, årer og overfladetræ. Trinene er 
basisolierede, der fremhæver de naturlige årer, og 
grenene kan være spartlet, for at give et solidt, rustikt 
look. 

NYHED!

NORDIC WHITE EG
(e) B1000xD294xT8 art. 81610
(d) B1200xD590xT8 art. 81631
(d) B1300xD590xT8 art. 81611
(d) B1450xD590xT8 art. 81612
(d) B1800xD590xT8 art. 81613

EG, GRUNDOLIERET
(e) B1000xD294xT8 art. 80940
(d) B1200xD590xT8 art. 81632
(d) B1300xD590xT8 art. 80941
(d) B1450xD590xT8 art. 80942
(d) B1800xD590xT8 art. 80943

NYHED!

COUNTRY EG
(e) B1000xD294xT8 art. 81620
(d) B1200xD590xT8 art. 81635
(d) B1300xD590xT8 art. 81621
(d) B1450xD590xT8 art. 81622
(d) B1800xD590xT8 art. 81623

EG, UBEHANDLET
(e) B1000xD294xT8 art. 81560
(d) B1200xD590xT8 art. 81634
(d) B1300xD590xT8 art. 81561
(d) B1450xD590xT8 art. 81562
(d) B1800xD590xT8 art. 81563

EG, LAKERET
(e) B1000xD294xT8 art. 80960
(d) B1200xD590xT8 art. 81633
(d) B1300xD590xT8 art. 80961
(d) B1450xD590xT8 art. 80962
(d) B1800xD590xT8 art. 80963

EG, GRUNDOLIERET
(e) B1000xD294xT12 art. 81580
(d) B1200xD590xT12 art. 81581
(d) B1300xD590xT12 art. 81582
(d) B1450xD590xT12 art. 81583

EG, LAKERET
(e) B1000xD294xT12 art. 81584
(d) B1200xD590xT12 art. 81585
(d) B1300xD590xT12 art. 81586
(d) B1450xD590xT12 art. 81587

EG, GRUNDOLIERET
(e) B1000xD294xT8 art. 80980
(d) B1200xD590xT8 art. 80981
(d) B1300xD590xT8 art. 80982
(d) B1450xD590xT8 art. 80983

EG, LAKERET
(e) B1000xD294xT8 art. 80990
(d) B1200xD590xT8 art. 80991
(d) B1300xD590xT8 art. 80992
(d) B1450xD590xT8 art. 80993
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SÆT STILEN MED STØDTRIN

Bagkantlisten monteres på 
bagsiden af trappens trædebakke

Stødtrinnet monteres i 
forkanten mellem trinnene

55 
mm

BAGKANTLISTE I TRÆ
 - TIL ÅBNE TRAPPER
Bagkantlisten anvendes til at dække bagsiden på 
trappens plane trin samt til fastgørelse af trapperenove-
ringstrinnet. 

Stødtrin, de lodrette plader til lukkede trapper, fås samme mat-
chende trintype som trappens renoveringstrin. Det er også muligt at 
anvende det hvide stødtrin, hvis du ønsker at lave et afbræk med 
en anden farve i din trappe.

EG OG COUNTRY EG
Grundolieret
B1000xH170xT5 art. 80947
B1450xH170xT5 art. 80947
B1800xH170xT5 art. 80949

EG, LAKERET
B1000xH170xT5 art. 80967
B1450xH170xT5 art. 80968
B1800xH170xT5 art. 80969

EG, UBEHANDLET
B1000xH170xT5 art. 81567
B1450xH170xT5 art. 81568
B1800xH170xT5 art. 81569

NORDIC WHITE EG
B1000xH170xT5 art. 81614
B1450xH170xT5 art. 81615
B1800xH170xT5 art. 81616

HVIDLAKERET MDF
B1000xH170xT5 art. 80815
B1450xH170xT5 art. 80817
B1800xH170xT5 art. 80818

EG OG COUNTRY EG
Grundolieret
B1000xH55xT6 art. 80944
B1450xH55xT6 art. 80945
B1800xH55xT6 art. 80946

EG, LAKERET
B1000xH55xT6 art. 80964
B1450xH55xT6 art. 80965
B1800xH55xT6 art. 90966

EG, UBEHANDLET
B1000xH55xT6 art. 81564
B1450xH55xT6 art. 81565
B1800xH55xT6 art. 81566

EG, UBEHANDLET
B1000xH55xT6 art. 81617
B1450xH55xT6 art. 81618
B1800xH55xT6 art. 81619
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Vi har to forskellige løsninger til renovering 
af repos. Dels har vi pakken med 13,5 mm 
tyk helstavslamelparket med integreret 
trappenæse, som passer til de 8 mm tykke 
trapperenoveringstrin i serierne Premium og 
Rustic. Dels har vi en pakke med egetræsparket 
med en tykkelse på 16 mm, hvor en separat 
trappeforkant fuldender den løsning, der bedst 
passer til trinene på 12 mm i Classic-serien.

Repos

RENOVERING AF HUSET 
- ETAGEN PÅ TRAPPEN

PASSER TIL PREMIUM/RUSTIC

PASSER TIL CLASSIC

Radius 4

TILBEHØR TIL TRAPPERENOVERING

A - GULVOLIE TILJA 1 LITER - art. 25699 
B -TRAPPELIM MS POLYMER - art. 80816 
C - MONTERINGSLIMS EGEFARVET - art. 80808

A            B             C                 D                 E                  F
D - SLIP-KIT TIL OLIE - art. 25698.
E - LIMSPREDER - art. 80922
F - TRAPPETRINSMÅLER, PLAST -  art. 80902
F - TRAPPETRINSMÅLER, METAL - art. 80809

TRAPPENÆSE
Ubehandlet eg

1300x61x28 art. 80921

ENSTAVSPARKET
Ubehandlet eg ca. 1 m2

408x68x16 art. 80920

REPOS/FABRIKSLIMMET
Ubehandlet eg. 1,92m2

Trappeforkant 1 stk (2000x165x45)
Parketbrædder 4stk (2200x180x13.5)

art. 80929

REPOS/FABRIKSLIMMET
Ubehandlet eg. 1,13m2

Trappeforkant 1 stk (2000x165x45)
Parketbrædder 2stk (2200x180x13.5)

art. 80928

PARKETBRÆDDER
Ubehandlet eg. 0,39m2

Parketbrædder 1stk (2200x180x13.5)
art. 80932
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A            B             C                 D                 E                  F
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TRAPPERENOVERING I LAMINAT 
MED TRÆSTRUKTUR

Trapperenoveringstrin i laminat er billigere alternati-
ver til massivt træ. 
Med deres mål er trinnene beregnet til lige trapper. 
De er lette at lime på plads og kræver hverken efter-
behandling eller løbende vedligeholdelse.

Laminattrin i Trend-serien har en mat finish og 
naturlig overfladetekstur og jævn farvenuance.
Trinnene er meget robuste over for slid og klassi-
ficeres som AC4 på en 5-trins skala, der beskriver 
målet for slidstyrke.

AC5

AC1

AC2

AC3

AC4

Plant trin i slidstærk laminat med kerne af mdf 
og med fire forskellige udsmykninger, som 
passer til den skandinaviske stil. De 9 mm tykke 
trapperenoveringstrin fås i to forskellige størrelser 
og har integreret trappenæse. 

Tilbehøret i konceptet letter montering og går 
slutresultatet professionelt.

TREND - 9 MM
Trappetrin i holdbart laminat med kerne af MDF.   
Til renovering af lige trapper. 

Vores serie af trapperenovering i laminat 
er også PEFC-certificeret mht. ansvarligt 
skovbrug. 

VEDLIGEHOLDELSESFRI OG 
OMKOSTNINGSEFFEKTIV

KVALITET OG SLIDSTYRKE 
MED KLAR STRUKTUR

TRAPPETRIN LAMINAT
Hvid
B1000xD305xT9 art. 81712
B1300xD368xT9 art. 81713

TRAPPETRIN LAMINAT
Grå Eg
B1000xD305xT9 art. 81704
B1300xD368xT9 art. 81705

TRAPPETRIN LAMINAT
Mørk Eg
B1000xD305xT9 art. 81708
B1300xD368xT9 art. 81709

TRAPPETRIN LAMINAT
Eg
B1000xD305xT9 art. 81700
B1300xD368xT9 art. 81701
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Passer til de lige 
trapper!

STØDTRIN I LAMINAT
- TIL LUKKEDE TRAPPER

Stødtrinnet monteres i forkanten 
mellem trinnene

De 8 mm tykke stødtrin har en kerne af PEFC-certificeret mdf. 
Dekorationen matcher trappens renoveringstrin, men der fås 
også en neutral hvid variant i lakeret mdf, som giver et lysere 
indtryk.

Bagkantlisten monteres på 
bagsiden af trappens plane trin

BAGLISTE I LAMINAT
- TIL ÅBNE TRAPPER
De miljøcertificerede bagkantlister er 10 mm tykke og 
har en rille, der er tilpasset trappens renoveringstrin.

Profil på 
bagkantslisten 56 

mm

Trappetrin, lakeret mørk eg

EG
Laminat
B1300xH70xT10 art. 81703

HVID
Laminat
B1300xH70xT10 art. 81715

GRÅ EG
Laminat
B1300xH70xT10 art.81707

MØRK EG
Laminat
B1300xH70xT10 art. 81711

EG
Laminat, 3-pak

B1300xH200xT8 art. 81702

HVID
Laminat, 3-pak
B1300xH200xT8 art. 81714

GRÅ EG
Laminat, 3-pak
B1300xH200xT8 art. 81706

MØRK EG
Laminat, 3-pak
B1300xH200xT8 art. 81710
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Når du vælger en af 
vores håndløbere, 
findes der også det 
smarte samleled, 
der både klarer den 
rette forlængelse og 
vinklen i hjørnet. 

Husk at give 
håndløberen en 
flot finish med et af 
vores endestykker.

HÅNDLØBERE, KROGE 
OG HÅNDLISTER
Enhver, der søger solid støtte ved renovering af trappemiljøer, kan 
vælge mellem vores store udvalg af håndlister og gelændere. 
Udvalget af produkter og tilbehør sikrer stor fleksibilitet og mange 
kombinationsmuligheder.

GELÆNDERHOLDER
Aluminium

2 stk. art. 25739

HÅNDLISTE
Matlakeret eg

L2300xT30xH100 art. 25743
L3500xT30xH100 art. 25708

HÅNDLISTE
Fyr

Hvidlakeret fyr
L2300xT30xH100 art. 25770
Ubehandlet fyr
L2300xT30xH100 art. 25710

HÅNDLISTE
Matlakeret Eg

L2300xT30xH80 art. 25709

HÅNDLISTE/OVERLIGGER
Monteres med gelænderholder

Hvidlakeret mdf
L2300xT50xH70 art. 25788
Ubehandlet eg
L2300xT50xH70 art. 25789
Ubehandlet fy
L2300xT50xH70 art. 25712

GELÆNDERHOLDER
Børstet aluminium

2 stk. art. 25740

GELÆNDERHOLDER
Børstet aluminium

2 stk. art. 25742

GELÆNDERHOLDER
Messingfarvet

2 stk. art. 25426

GELÆNDERHOLDER
Bronze

2 stk. art. 25743

GELÆNDERHOLDER
Sort

2 stk. art. 25744

GELÆNDERHOLDER
Børstet aluminium

2 stk. art. 25741

GELÆNDERHOLDER
Matlakeret sølvfarvet

2 stk. art. 25428
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HÅNDLØBER LAKERET BIRK - L2300 Ø45 - A
RT. 25717

HÅNDLØBER MASSIVT MATLAKERET EG - L3500 Ø45 -  a
rt. 2

5713

HÅNDLØBER BØRSTET ALUMINIUM - L2700 Ø45 -  A
RT. 25737

HÅNDLØBER MASSIVT MATLAKERET EG - L2300 Ø45 -  A
rt. 2

5716

BESLAG TIL FLADT GELÆNDER

Samle- og vinkeldelen i børstet aluminium, der kan 
vrides kontinuerligt mellem 90 og 180 grader. Passer 
til gelændre med en diameter på 45 mm.

SAMLEDEL TIL HÅNDLØBERE, 
DER KAN VRIDES

HÅNDLØBER HVIDLAKERET FYR

L2300 Ø45 - a
rt. 2

5752, L3500 Ø45 - a
rt. 2

5753

Til vinkler på trappen

ENDEKNOPPER
LAKERET BIRK
2 styk.

ø52x20 art. 25413

HVIDLAKERET FYR
ø48 art. 25754

MATLAKERET EG
ø48x28 art. 25714

BØRSTET ALUMINIUM
ø45x10 art. 25750

BØRSTET ALUMINIUM
Ø45x128 art. 25749

GELÆNDERBESLAG
messingfarvet art. 25749

GELÆNDERBESLAG
Matlakeret sølv art. 25749
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SIKKERHED OG TRYGHED I 
HVERDAGEN
Trappegitre passer på dem, du holder af. 
Ved trappens øverste og nederste del er det 
vigtigt at stoppe mindre børn. Måske har 
du en døråbning eller hoveddør, hvor du 
ikke ønsker, at din hund smutte igennem. 
Vi tilbyder gitre, der kan bruges på trapper 
eller i døre. Modellerne kan tilpasses til 
forskellige bredder.

GODKENDTE  
SIKKERHEDSGITRE I  

HENHOLD TIL
EN1930: 2011
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TRAPPEGITTER STADIG
- SKRUEMONTERET

TRAPPEGITTER MODIG OG TROFAST
- TRYKMONTERET

TILBEHØR
- PASSER MED MODIG OG TROFAST

Stadig er et skruemonteret trappegitter med quick release-funktion, 
så gitteret er let at sætte af og på. Gitteret kan åbnes i begge 
retninger. De skruemonterede gitre er velegnede til brug i begge 
ender af trappen.

Trofast og modig er trykmonterede trappegitre. De 
monteres uden huller eller skruer og efterlader ingen 
mærker i karmen eller væggen.

TESTET OG GODKENDT

EN1930: 2011
EN1930:2011, der stiller strengere krav til reali-
stiske testmetoder, der sikrer barnet mod at få 
fingrene i klemme ved beslag og låseindretnin-
ger. Derudover er der stillet nye krav til gitteret, 
som skal klare den øgede belastning ved daglig 
brug og slid. 
 
Den nye standard stiller også højere krav til 
fx trykmonterede/fastspændte gitre, som ikke 
skrues fast, for at de kan levere optimalt tryk 
på karmen og dermed give den bedst mulige 
sikkerhed.

Trofast - Hvid metal

STADIG
Lakeret bøg

Breddeinterval 640-1060
L605-1020xH720 art. 25413

STADIG
Hvid metal

Breddeinterval 625-1068
L625-1068xH720 art. 27001

Med 1 forlænger 796-865 mm
Med 2 forlængere 860-933 mm
Med 3 forlængere 925-998 mm
Kan forlænges på begge sider;
med 6 forlængere maks. bredde 1193 mm

MODIG
sort metal

Breddeinterval 735-796
L735-796xH730 art. 27002

Med 1 forlænger 795-870 mm
Med 2 forlængere 860-935 mm
Med 3 forlængere 925-1000 mm

Trofast - Hvid metal
Breddeinterval 730-805
L730-805xH730 art. 27003

Forlængelse, 1-pak, hvid art.. 27006
Forlængelse, 1-pak, sort art. 27007
Forlængelse, 2-pak, hvid art. 27004
Forlængelse, 2-pak, sort art. 27005
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Overligger

Balustre udenpå

Balustre
Overdækkende 
bræt

Underligger Endestolpe

TRAPPEGELÆNDERE
- TIL ALLE BEHOV
Vores grundlæggende idé om 
trappegelændere er baseret på 
fleksibilitet, smarte monteringsdetaljer og 
produkter med stilbredde. Vores løsning 
giver dig et gelænder, der fungerer lige fra 
bunden af trappen og helt op til øverste 
etage.

Vores forskellige serier inddrager trappegelænderets po-
tentiale som dekorativt indslag i hjemmets indretning. Uan-
set om du leder efter et gelænder, der er moderne stilrent, 
traditionelt klassisk eller diskret eksklusivt, har vi løsningen.

Alle gelænderserier er bygget op omkring nogle få, 
næsten ens grundkomponenter.

MEGET MERE END BARE EN  
BESKYTTENDE BARRIERE

• STIL
• FUNKTION
• FLEKSIBILITET
• SIKKERHED
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Der er to forskellige måder at fastgøre en trappe på: 
Enten lægger man balustrene på en underligger, ellers 
monteres den på vangen (trappesiden).

Et af trappegelænderets vigtigste opgaver er at beskytte mod 
ulykker. For at gelænderet skal forhindre fald og yde den 
bedst mulige beskyttelse får du her tips vedrørende nogle 
vigtige mål. 
Kilde: Boverket (BFS 2014:3)

Montering udenpå Montering i underliggeren

BALUSTRE KAN MONTERES PÅ 
TO MÅDER

VÆRD AT TÆNKE OVER

Mellemrummene mellem balustrene 
bør ikke være større end 100 mm, så 
det forhindres, at børn kommer til 
skade. Tænk også på ikke at sætte 
balustrene, så der kan klatres op på 
dem (vandret).

AFSTANDEN MELLEM 
BASLUTRER

Maks. 100 mm

I overkanten af trappen bør gelæn-
deret være mindst 1100 mm. Mini-
mumshøjden er nødvendig for at 
forhindre fald.

MED MONTERING 
PÅ PLANT GULV

Laveste højde 1100 mm

I trappens skrånende dele bør ge-
lænderet være mindst 900 mm højt 
for at mindske faldrisikoen. Denne 
højde giver også god ergonomisk 
støtte for armen, når man går på 
trappen.

VED MONTERING  
I TRAPPE

Laveste højde 900 mm

Vores trappegelænderserie er tilpassede til disse 
regler og anbefalinger.
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Ubehandlet eg eller hvidlakeret mdf (NCS S0502Y glans 35)

Trappegelænderet New York udstråler moderne design. Det er diskret 
og kraftigt på en og samme tid. De fleksible fastgørelser gør det muligt at 
montere gelænderet på alle slags lige trapper uanset vinkel. Det er også 
muligt at skære balustrene til efter de ønskede mål Hvidlakeret mdfUbehandlet eg

1

2

3

4

TRAPPESERIE NEW YORK

OVERLIGGERE/HÅNDLISTER
Hvidlakeret mdf: 2300x50x70 art. 25788
Ubehandlet eg: 2300x50x70 art. 25789

UNDERLIGGERE
Hvidlakeret mdf: 2300x50x70 art. 25790
Ubehandlet eg: 2300x50x70 art. 25791

ENDESTOLPE
Hvidlakeret mdf: 1200x66x66 art. 25496
Ubehandlet eg: 1200x66x66 art. 25497

BALUSTRE
Se varenummeret for den givne 
overfladebehandling på næste side

DOBBELTSKRUE
Montering af endestolpen

160ø10 art. 25454

MONTERINGSPLADE SØLV
Til montering af overligger/håndliste. 2 styk

90x16x2 art. 25498
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Du finder anvisninger og vejledninger på 
lundbergs.com samt vedlagt produkterne.

VINKLER EFTER 
BEHOV
Balustrene har fastgørelser i 
enderne, som er meget flek-
sible. De kan indstilles trinløst 
efter din trappes hældning.

Anodiserede aluminium Pulverlakeret aluminium RAL 9005 Pulverlakeret aluminium RAL 9010 

Til reposen Til reposen Til reposen

Til trappen Til trappen Til trappen

ALUMINIUMS 
BALUSTRE

SORTLAKEREDE  
BALUSTRE

HVIDLAKEREDE  
BALUSTRE

SMART OG ENKEL 
LØSNING TIL 
OVERLIGGEREN
Monteringspladen skrues ind i en-
destolpen, hvor overliggeren siden 
placeres og skrues fast på pladens 
plane del.

50 mm
20 mm

New York-serien fås også i 
ubehandlet eg til dem, der vil 
matche trappegelænderet med 
den øvrige indretning.

NEW YORK FÅS 
I UBEHANDLET EG

BALUSTRE
Aluminium, 2-pak

L1005 Ø19w art. 25487

BALUSTRE
Aluminium,2-pak

L782 Ø19 art. 25486

BALUSTRE
Sortlakerede 2-pak

L1005 Ø19 art. 25493

BALUSTRE
Sortlakerede  2-pa

L782 Ø19 art. 25492

BALUSTRE
Hvidlakerede 2-pak

L1005 Ø19 art. 25485

BALUSTRE
Hvidlakerede 2-pa

L782 Ø19 art. 25484
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6
7

TRAPPESERIE HELSINKI
Helsinki er vores trappegelænderserie med stilrent 
udseende, som fungerer både i moderne miljøer og i 
traditionel og rustik sammenhæng. Gelænderstolperne fås 
til montering i underliggeren samt til montering udenpå. 
Den lange endestolpe giver mulighed for en ekstra stabil 
afslutning af trappegelænderet.

Du finder anvisninger og vejledninger på 
lundbergs.com samt vedlagt produkterne.

Ubehandlet fyr Hvidlakeret fyr

MONTERINGSPLADE SORT
Montering af overligger. 2 styk

110x16x2 art. 25455

REPERATIONSSÆT
NCS S0502Y, glans 35

art. 18220
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Monteringsliste
Monteres separat med 
gelænderstolperne. Derefter 
sættet hele sektionen let på 
plads.
Dækliste
Skjuler skruehuller og 
udjævner med henblik på 
en perfekt slutfinish.

Plads til monteringsplade
Der er en afstandsplads 
i overliggeren til pladens 
plane del.

OVERLIGGER

STOLPE FRA GULV TIL LOFT
Til endestolperne, som går mellem gulv og loft, fås 
tilbehøret lofts- og gulvklods. Klodsernes hoveddel 
skrues i gulvet og loftet. De mindre og graderede 
klodser skrues i stolpens ender. Lim og skub stolpen på 
plads, og dæk graderingen med dækstykkerne.

OVER- OG UNDERLIGGER MED 
SKJULT MONTERING
Over- og underliggerne har et spor med plads til monteringslisten (hvori 
gelænderstolperne fastgøres). Mellem alle gelænderstolper lægges siden 
hen små stykker dækliste af hensyn til en heldækkende overflade, hvor 
skruehuller skjules, og støvsamlere undgås.

(Skrue til over- og underligger følger med 
gelænderstolpen)

4

3

2

1

5

6

7

BALUSTRE, 4-PAKNING
Monteres i underliggeren

Hvidlakeret fyr: 1030x41x41 art. 25520
Ubehandlet fyr: 1030x41x41 art. 25452

BALUSTRE, 4-PAKNING
Udvendig montering

Hvidlakeret fyr: 1140x41x41 art. 25521
Ubehandlet fyr: 1141x41x41 art. 25453

OVERLIGGER
Monterings- og dækliste inkluderet

Hvidlakeret fyr: 2300x70x45 art. 25522
Ubehandlet fyr: 2300x70x45 art. 25746

UNDERLIGGER
Monterings- og dækliste er inkluderet

Ubehandlet fyr: 2300x65x40 art. 25523
Ubehandlet fyr: 2300x65x40 art. 25747

ENDESTOLPE
Hvidlakeret mdf: 1150x86x86 art. 25525
Ubehandlet fyr: 1150x86x86 art. 25437

LANG ENDESTOLPE
Hvidlakeret fyr: 2500x86x86 art. 25524
Ubehandlet fyr: 2500x86x86 art. 25436

Stolpehat
Hvidlakeret fyr: 106x106 art. 25526
Ubehandlet fyr: 106x106 art. 25438

LOFT- OG GULVKLODS
Hvidlakeret fyr: 92x92x35 art. 25527
Ubehandlet fyr: 92x92x35 art. 25456
DOBBELTSKRUE
Til montering af endestolpe
160ø10 art. 25454
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Oslo-serien har særlige detaljer, der både giver et eksklusivt og 
klassisk slutresultat. Den ubehandlede fyr giver dig mulighed for at 
sætte dit eget præg på slutresultatet. Det gennemtænkte koncept 
inkluderer smarte løsninger til montering og samling af endestolper.

TRAPPESERIE OSLO

2

3

5
6

4

1
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 5BALUSTRE, 4-PAKNING
Monteres i underligger. Ubehandlet fyr 

1030x41x41 art. 25449

BALUSTRE, 4-PAKNING
Udvendig montering. Ubehandlet fyr

1140x41x41 art. 25451

OVERLIGGER*
Ubehandlet fyr

2300x70x45 art. 25746

UNDERLIGGER*
Ubehandlet fyr

2300x65x40 art. 25747

ENDESTOPLE, LIGE
Ubehandlet fyr

1200x86x86 art. 25431

ENDESTOPLE, BUET
Ubehandlet fyr

1200x86x86 art. 25443

FORLÆNGERDEL
Ubehandlet fyr

1500x86x86 art. 25444

STOLPEKNOP
Ubehandlet fyr

ø80x110 art. 25435

DOBBELTSKRUE
Montering af endestolpe

160ø10 art. 25454

MONTERINGSPLADE SORT
Montering af overligger. 2 styk

110x16x2 art. 25455

LOFT- OG GULVKLODS
Ubehandlet fyr

92x92x35 art. 25456

*) Monterings- og dækliste er inkluderet

 6

 7

 8

 1

 2

 3

 4

Ubehandlet fyr
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Stockholm har linjer, som bidrager til indramning og tydelighed. 
De robuste endestolper givet en stabil afslutning på gelænderet, 
og stilen fungerer i mange indemiljøer. Overliggeren fås ud over i 
hvid også i ubehandlet eg. Balustre, som monteres udvendigt, gør 
det muligt at montere gelænder på kortere dele af trappen.

1

2

3

4

5

6

Du finder anvisninger og vejledninger på 
lundbergs.com samt vedlagt produkterne.

5

2

1

3

4

6
Hvidlakeret mdfUbehandlet eg

TRAPPESERIE STOCKHOLM

BALUSTRE, 4-PAKNING
Udvendig montering

Hvidlakeret fyr: 1140x41x41 art. 25458

BALUSTRE, 4-PAKNING
Monteres i underliggeren

Hvidlakeret fyr: 950x41x41 art. 25457

OVERLIGGER
Monterings- og dækliste inkluderet

Hvidlakeret fyr: 2000x60x105 art. 25480
Ubehandlet eg: 2000x60x105 art. 25459

UNDERLIGGER*
Hvidlakeret mdf

2000x120x60 art. 25481

ENDESTOLPE
Hvidlakeret mdf

1215x135x135 art. 25482

Overdækkende bræt
Hvidlakeret mdf

180x180 x35 art. 25483

DOBBELTSKRUE
Montering af endestolpe

160ø10 art. 25454

Monteringsplade sort
Montering af overligger. 2 styk.

110x16x2 art. 25455

*) Monterings- og dækliste er inkluderet
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Copenhagen er vores espalierløsning fremstil-
let i ubehandlet fyr. Copenhagen passer lige 
godt til trappen som i rummet, hvor du vil have 
en rumdeler.

1

2

3

Illustrationen til højre viser ubehandlet fyr, som er malet 
hvidt. På billedet øverst er spalten og trappestykket 
malet i samme tone som væggen og kun monteret med 
overligger.

Ubehandlet fyr

BALUSTER COPENHAGEN

Du finder anvisninger og vejledninger 
på lundbergs.com samt vedlagt 
produkterne.

Copenhagen er også velegnet som 
rumdeler!

3

1

2

BALUSTER
Ubehandlet fyr

2500x60x30 art. 25402

OVER- OG UNDERLIGGER
Ubehandlet fyr

2500x80x30 art. 25404

ENDESTOLPE
Ubehandlet fyr

2500x60x60 art. 25408
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TRIN ART.NR TRINFLADEMAX. 
LÆNGDE

TRINFLADEMAX. 
DYBDE

TRINFLADEMIN. 
DYBDE

BAGKANTLISTE 
ELLER STØDTRIN-
MAX. LÆNGDE

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Trin 6

Trin 7

Trin 8

Trin 9

Trin 10

Trin 11

Trin 12

Trin 13

Trin 14

Trin 15

Dit første trin
Er du ivrig efter at komme i gang? Grib målebåndet, find en blyant, og tag det 
første, konkrete trin til en velgennemført trapperenovering.

Sådan måler du trinnets 
længde og dybde

Trinnets forkant

Lige trappetrin

Trinoverfladens maksimale længde
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Svungne trappetrin
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Trinoverfladens maksimale længde

Stødtrin og bagkantlisteHjørne trappetrin
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Bagkantlistens/stødtrinnets længde

Det er vigtigt, hvordan du måler, så du kan få de rigtige produkter med dig fra butikken.  
Mål hvert enkelt trins maksimale længde og dybde på den eksisterende trappe.

Trinoverfladens maksimale længde
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