


Innehåll

Trappa Balk® 6

Trappa Zäta® 1 10

Trappa Zäta® 2 12

Trappa Gasell 14

Trappa Profil 16

Trappa Solid 18

Trappa Zack 20

Trappa Grace 22

Trappa Serpentine 24

Sprialtrappa Galaxy 26

Sprialtrappa Galaxy glas 28

Sprialtrappa Satellite 30

Sprialtrappa Nova 32

Projekt- och specialtrappor 34

Belysning 38

Material 40

Fler trappor från Snickarlaget 42

En del trappor som visas i denna trycksak uppfyller ej Boverkets byggregler 

(BBR), bl. a. avseende skydd mot fall (exempelvis liggande räcken). Våra 

representanter ger information om en trappa/räcke avviker från gällande regler. 
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Edge-seriens trappor är skapade för dig som vill att inredningen och tingen i ditt hem 

ska ha mer än bara funktion. En trappa från Snickarlaget kan vara diskret och smälta 

in i miljön, eller ta för sig och sticka ut. Genom Snickarlagets fokus på design, ny-

tänkande och flexibilitet erbjuds stor valfrihet – både bland våra olika modeller och 

när det gäller materialval och ytbehandling.

Tillsammans med oss på Snickarlaget förverkligar du dina idéer om hur trappan 

ska gestaltas i ditt hem, anpassad till arkitekturens och byggnadens material-

val. Vi är med dig från idén till monteringen av din nya trappa, när du bygger 

nytt, till eller om. 

Trappa de luxe
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Med känsla för 
material och detaljer
Alla trappor från Snickarlaget konstrueras och tillverkas utifrån var de ska placeras.

Arbetsmomenten kräver yrkeskunskap och känsla för material, för att slutprodukten

ska svara upp till dina – och våra egna – krav och förväntningar. Hos oss lämnas

inget åt slumpen. Med noggrannhet och precision monteras delar av trappan i vår

fabrik, för att sedan slutmonteras på plats hos dig.
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Design Stina Sandwall

Trappa Balk är helt tillverkad i trä och har L-formade

steg monterade på en mittbalk vilket ger ett luftigt och

öppet intryck. Steg i massivt trä. Balk i massivt trä eller

målad i valfri NCS-S kulör.

Balk®

Trappa Balk med vitlaserade steg i ask
och vitmålad balk.
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Trappa Balk med steg i klarlackad ask
och vitmålad balk. Räcke 2 i rostfritt stål.
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Trappa Balk med steg i oljad ek och vit-
målad balk. Räcke Bas.

Trappa Balk med steg i oljad ek och vit-
målad balk. Räcke 2 i rostfritt stål.
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Trappa Balk med steg i oljad valnöt och
vitmålad balk. Räcke 2 i rostfritt stål.

Trappa Balk med steg i klarlackad ek
och vitmålad balk.
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Design Stina Sandwall

Trappa Zäta 1 har täta Z-formade steg i massivt trä

samt utanpåliggande vang i valfri NCS-S kulör

eller massivt trä.

Zäta® 1

Trappa Zäta 1 med steg i klarlackerad
ek och vitmålad vang. Räcke 3.



Trappa Zäta 1 med steg i klarlackerad
ek och vitmålad vang. Räcke 3.
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Trappa Zäta 1 med steg i klarlackad 
valnöt och vitmålad vang. Räcke 3.
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Design Stina Sandwall

Trappa Zäta 2 har en design som gärna låter sig inte-

greras i byggnadens arkitektur. Den smälter in och blir

diskret, samtidigt som stegens profil ger karaktär.

De Z-formade stegen i massivt trä är monterade på

en underliggande vang, som kan fås med indrag på

upp till 120 mm. 

Zäta® 2

Trappa Zäta 2 med steg i klarlackad ek.
Räcke 1 i rostfritt stål.
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Trappa Zäta 2 med steg i svartlaserad
ask. Räcke 2 i rostfritt stål.

Trappa Zäta 2 med steg i klarlackad ek
och vitmålad vang. Räcke 2 i rostfritt
stål.

Trappa Zäta 2 med steg i klarlackad
ek. Räcke 1 i rostfritt stål.



14

Design Snickarlaget

Trappa Gasell är idealisk i öppna miljöer där genomsikt

önskas. Steg i massivt trä och vang i rostfritt stål eller

målad i valfri NCS-S kulör.

Gasell

Trappa Gasell med steg i klarlackad ek
och vang av rostfritt stål. Räcken av glas.
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Trappa Gasell med steg i vitlaserad 
ek och vang av rostfritt stål. Räcken 
av glas.

Trappa Gasell med steg i oljad ek, vang 
i rostfritt stål. Räcke i glas.
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Design Snickarlaget

Trappa Profil har i vy från sidan en stark karaktär, 

dess laserskurna utanpåliggande vang ger trappan 

ett svävande uttryck. Steg i massivt trä. Vang i rostfritt

stål eller målad i valfri NCS-S kulör.

Profil

Trappa Gasell med steg i oljad ek
och vang av vitmålat utförande. 
Räcken av glas.



Trappa Profil med steg i oljad bambu och
vang i rostfritt stål. Räcken av glas.

Trappa Profil med steg i vitmålat 
utförande och täckmålad vang. 
Räcken av glas.
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Design Snickarlaget

Trappa Solid har nästintill ett grafiskt formspråk med

räta vinklar. Alla synliga delar av trappan är i massivt trä,

inuti döljer sig en stabil stålkonstruktion. 

Solid

Trappa Solid i ek, oljad med vit-
pigmenterad olja. Räcken av glas.
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Trappa Solid i ek, oljad med vit-
pigmenterad olja. Räcken av glas.
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Design Snickarlaget

Trappa Zack har L-formade steg som vilar på under-

liggande vang av rostfritt stål eller målad i valfri 

NCS-S kulör.

Zack

Trappa Zack med steg i klarlackad ek
och vitmålad vang. Räcken av glas.
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Trappa Zack med steg i klarlackad ek
och vitmålad vang. Räcken av glas.
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Design Snickarlaget

Trappa Grace ger med sin konstruktion känslan av att

stegen svävar fritt. Steg i massivt trä. Vang och hand-

ledare i massivt trä eller målad i valfri NCS-S kulör.

Räckesståndare av rostfritt stål.

Grace

Trappa Grace med plansteg i klarlackad
ek, vitmålad vang och handledare. 
Räckesståndare av rostfritt stål.
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Trappa Grace med steg och handledare
i klarlackad ek och vitmålad vang. 
Räckesståndare av rostfritt stål.
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Design Snickarlaget

Trappa Serpentine är en svängd trappa med mjuka 

former. Steg i massivt trä monterade på en mittbalk 

av stål, målad i valfri NCS-S kulör. Den kan vara allt

från ett kvarts till trekvarts varv beroende på höjd 

och utrymme.

Serpentine

Trappa Serpentine med steg i oljad ek
och täckmålad balk.
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Trappa Serpentine med steg i oljad ek
och täckmålad balk. Räckesståndare av
rostfritt stål.

Trappa Serpentine med steg i klarlackad
ek och täckmålad balk. Räcken av glas.
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Design Snickarlaget

Trappa Galaxy är en spiraltrappa med steg i massivt trä

och mittpelare av rostfritt stål. Liggande räcke av rost-

fritt stål som följer trappans form.

Galaxy

Trappa Galaxy med steg och handledare
i klarlackad ek. Mittpelare och räcken av
rostfritt stål.



27

Trappa Galaxy med steg i klarlackad ask. 
Mittpelare och räcken av rostfritt stål.

Trappa Galaxy med steg och handledare i
vitmålat utförande. Mittpelare och räcken
av rostfritt stål.
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Design Snickarlaget

Trappa Galaxy glas är en spiraltrappa för den som

vågar sticka ut. Steg i laminerat säkerhetsglas och

mittpelare av rostfritt stål. Liggande räcke av rostfritt

stål som följer trappans form.

Galaxy glas

Trappa Galaxy glas med steg i klart glas. 
Mittpelare och räcke av rostfritt stål.
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Trappa Galaxy glas med steg i mönstrat
glas. Mittpelare och räcke av rostfritt stål.

Trappa Galaxy glas med halksäkert 
mönstrade glassteg.
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Design Snickarlaget

Trappa Satellite är en spiraltrappa med steg i massivt

trä och mittpelare av rostfritt stål. Stående räcke av

rostfritt stål.

Satellite

Trappa Satellite med steg och handledare
i oljad ek. Mittpelare och räckesståndare
av rostfritt stål.
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Trappa Satellite med steg och hand-
ledare i klarlackad ek. Mittpelare och
räckesståndare av rostfritt stål.
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Design Snickarlaget

Trappa Nova är en spiraltrappa med stor variation och

vang i böjlimmat trä. Öppna eller täta steg i massivt trä.

Mittpelare i rostfritt stål, massivt trä eller målad i valfri

NCS-S kulör. Räcke med stående ståndare vilka kan

fås i olika utförande.

Nova

Trappa Nova med steg och vang i klar-
lackad ek. Mittpelare och räckesståndare
av rostfritt stål.
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Trappa Nova med steg i klarlackad furu. 
Mittpelare och räcke i vitmålat utförande.

Trappa Nova med steg och vang 
i klarlackad ek. Räcke av glas.

Trappa Nova med steg och vang 
i klarlackad ek. Mittpelare och 
räckesståndare av rostfritt stål.
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Våra trappor kan, tack vare de gedigna materialen och

sin stabila konstruktion, även användas i offentliga 

lokaler, som kontor, butiker, hotell och skolor. Hela

vårt utbud av olika modeller kan göras med större

bredder, för att svara upp till byggnormer och säker-

hetsaspekter.

Ibland finns det behov av unika skräddarsydda 

trappor. Det kan vara planlösningen, arkitekturen eller

de personliga önskemålen som gör att en standard-

modell inte passar in. Snickarlagets unika flexibilitet

gör det möjligt att tillverka specialtrappor för såväl

hemmiljö som projekt. 

Projekt- och specialtrappor

Bilder ovan t.h.:
Trappa Balk med steg i klarlackad ek.
Räcke 2 i rostfritt stål.

Böjlimmad trappa i klarlackad ek och
rostfritt stål.
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Inbyggd trappa i klarlackad björk.

Trappa med steg i mönstrat glas, 
vang i rostfritt stål. Räcke i glas
med handledare i rostfritt. 

Böjlimmad trappa i svartlaserad ek.

Spiraltrappa med steg i oljad ek, 
räcken av glas.
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Trappa Gasell med steg i klarlackad 
ek och räcke av glas.

Trappa Zack med steg och räcke av glas.
Vang av rostfritt stål.

Räcke av målat stål och glas.



37

Böjd trappa med steg i oljad ek. Vang av
stål i målat utförande.

Räcken av glas och trä.

Trappa med steg i oljad ek, vang av stål i
målat utförande samt räcken av glas.
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Flera av våra trappmodeller kan levereras med inte-

grerad belysning. Att belysa trappan kan vara både

estetiskt tilltalande och en trygghetsaspekt under

dygnets mörka timmar. Vi använder oss av LED-

belysning som är energisnål och har lång livslängd.

Belysning
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Ovan och till höger: Belysning infälld i
Trappa Balk

Till vänster: Belysning infälld under steg.

Belysning monterade i vang mot vägg.
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Alla våra trappor tillverkas i massivt trä, glas eller stål.

Trä, som är vår huvudråvara, är en förnybar resurs. Vi

väljer råvara som kommer från ansvarsfullt brukade

skogar. 

Trappor med detaljer i stål levereras i rostfritt eller

målat utförande. När det gäller täckmålning väljer du

fritt kulör ur NCS-systemets hela färgpalett. Till alla 

ytbehandlingar används vattenbaserade produkter för

minimal miljöpåverkan.

Material
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EK BOK ASK, SVARTBETS

EK, VITOLJAD BJÖRK ASK

GLASVALNÖT NCS
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Fler trappor 
från Snickarlaget

Balk och Zäta är av Snickarlaget registrerade varumärken.

Producerad av G-byrån, Anderstorp

Foto: Snickarlaget, Future Image Bank, m. fl.

Tryck: Rolf, Skövde

Tack till alla kunder, vars hem vi fått låna för fotografering.

Utgåva 2, april 2013.

I denna broschyr visar vi trappor som har det där lilla extra, i såväl 

design som materialval.

Men Snickarlaget har mer att erbjuda. Vi har också kvalitetstrappor

i traditionell design. Titta in på vår hemsida om du är nyfiken. 

TRYCKSAK

341 792
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