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Välkommen till Atab-Trappan
”Första intrycket är ofta det som består.” En vackert
formad och designad trappa som välkomnar i entrén
förhöjer värdet av ditt hem eller ditt kontor.
Vi erbjuder ett unikt sortiment där du kan skräddarsy
din personliga ”trappmöbel”. Med ATAB får du
också glädjen att arbeta med en av de ledande
tillverkarna i Europa, erkänd för sin höga kvalité och
nytänkande kring modern design och miljövänlig
produktion. Låt denna broschyr inspirera och vägleda
dig i ditt val av ny trappa!

Lennart Jonsson VD
ATAB-Trappan AB
®

Vår Erfarenhet Din Trygghet!
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Att välja Trappa är kanske något man gör en gång i
livet. Just därför tycker vi det är viktigt att kunna erbjuda
dig friheten att designa din egen personliga trappa utan
att vi äventyrar de säkerhetskrav och regler som finns.

ATAB-Trappans Designlinjer
Vi har skapat ett unikt koncept som bygger på ett antal
Design Linjer och ett Flexibelt räckessystem som gör att
du kan kombinera och skapa fritt i de Grundläggande
Trappformerna.

Safe Design – ATAB-trappans egen kvalitetsmärkning
Det grundläggande är att våra Design Linjer alltid ska
ha funktionen så att våra trappor bidrar till en bättre
vardag för både äldre och yngre. För din trygghet har
ATAB en egen kvalitetsmärkning som vi kallar Safe Design.
De trappor som är märkta med Safe Design i denna
broschyr uppfyller kraven på barnsäkerhet,
bekvämlighet och skydd mot fall.
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NYHET

Romance
En doft av sekelskiftet. Ny exklusiv räckes
kombination av vår populära Romantik
serie. Romance har allt när det gäller
detaljer och finesser för att skapa den
genuina känslan av äkta sekelskiftes
romantik. Till detta räcke har vi även tagit
fram en kraftigare stolpe med urfrästa
nischer, fräst midja och en passande
stolptopp. Kombinationen vitmålat och vår
nya Ek Antik i stegen förstärker känslan
ytterligare.
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Space
För maximalt ljusgenomsläpp.
Tänk att några metalldistanser kan
göra så mycket!
Helt plötsligt får man en transparent
trapplösning där ljuset även kan flöda
igenom trappan uppifrån och ner.
Denna lösning erbjuder vi endast i
raka trappor eller raka löp med
mellan liggande vilplan.

NYHET
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Design WF
Kommunikation. Den viktiga länken
mellan våningsplanen skall vara en
säker och bekväm förflyttning.
Den är till för att synas men inte
dominera.
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L-trappa Design WF i oljad valnöt helstav med vita vanger.

Vår succé Design WF med sina
frihängande steg vinner allt fler
användare. Konstruktionen utstrålar
en luftig elegans och ett modernt
formspråk utan göra avkall på de
grundläggande funktionerna.

L-trappa Design WF i lackad Ask helstav.
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U-trappa Design WF i oljad ek med vita NewAge vanger
och vita stålpinnar. Tillval med s.k. underskruvslösning
(inga synliga plugg på vangstycke).

U-trappa Design WF i lackad björk.

Collage Design WF
U-trappa Design WF i lackad ek med vita vanger
och helsvängd handledare (s.k. krymmling).

Raka löp med vilplan Design WF i lackad
Valnöt parkettmönstrad.
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Spirit
Form & Funktion. Centrerade
mittbalkar och ”svävande” steg
gör Design Spirit till något
utöver det vanliga.
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U-trappa Design Spirit i oljad ek helstav.

Den unika konstruktionen
medger också att du kan få
den helt svängd efter dina
önskemål!

L-trappa Design Spirit i lackad ek helstav med vita vanger
och ståndare i mattbortstat stål.
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Rak trappa Design Spirit i lackad ek helstav.

U-trappa Design Spirit i oljad ek parkettmönstrad

Collage Design Spirit
Rak trappa Design Spirit i oljad ek helstav med liggande stålrör
(ej barnsäkert) samt barriär uppe med laminerat glas.

Raka löp med vilplan Design Spirit i lackad Ek
parkettmönstrad med vita vanger.
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NewAge
Nytänkande. De trappstegsformade
vangstyckena ger en stark karaktär
och förstärker formspråket av trappan.
Design NewAge kan vi leverera som
öppen eller tät trappa, rak eller svängd.
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U-trappa Design NewAge lackad björk
med vita vanger

Räcken kan även erhållas med infrästa
glasskivor som är både luftigt och barnsäkert på samma gång.

U-trappa Design NewAge lackad björk med vita vanger.
L-trappa Design NewAge i svartlaserad furu med ståndare i mattborstat stål.
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Ovanpåliggande
Kontraster. Skiftningar mellan mörkt
och ljust, läckra detaljer i rostfritt stål
i möte med vackert träslag. . . .
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L-trappa Design Ovanpåliggande i oljad valnöt parkettmönstrad med vita vanger

. . . det ena lyfter fram det andra.
En inbyggd trappa kan också vara
snygg och spännande!
Ovanpåliggande steg är en mycket
lättmonterad konstruktion när det
finns färdiga väggar runt om.

L-trappa Design Ovanpåliggande i specialoljad valnöt helstav, vita sättsteg,
dolda vanger samt tillval med infrästa metallskenor och utvinklad trappstart.
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U-trappa Design Ovanpåliggande i mörkbetsad ek helstav med
vita vanger och sättsteg. Tillval sättsteg ej genomgående
(inga synliga ändar) samt gammeldags proﬁlerad trappnos.

L-trappa Design Ovanpåliggande
i lackad björk

Rak trappa Design Ovanpåliggande med plansteg i svartlaserad ek och vita
sättsteg med stålräcken och laminerat glas ovan plansteg (ej barnsäkert).
Dold vang med vägg som följer undersida steg och sättsteg.

Collage Design Ovanpåliggande

Rak trappa med vilplan Design
Ovanpåliggande med plan och
sättsteg lackad ek helstav med
räcken av laminerat glas ovan
plansteg (ej barnsäkert).
Dold vang med vägg som följer
undersida steg och sättsteg.
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Grand
Entrance
Fyller sin plats. Vissa miljöer
kräver sin trappa och tvärtom.
Grand Entrance är en speciell
kollektion för de riktigt stora
entréhallarna. Grand Entrance
designas i moderna, romantiska
och klassiska stilar.
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T-trappa Grand Entrance med ovanpåliggande
steg i lackad ek vita vanger. Tillval med helsvängda
handledare, blocksteg och proﬁlerad trappnos m.m.

U-trappa Grand Entrance med
traditionella vanger i specialkulör
med plansteg i oljad gran.
Tillval med helsvängda handledare,
blocksteg och specialfrästa stolpar m.m.
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Tradition
Integrerat och kundanpassat.
Design tradition är den klassiska
konstruktionen med vanger vid sidan
där vi på ett unikt och mycket elegant
sätt fräser in stegen för exakt passform!
Med Design Tradition kan du få din
trappa i modern eller klassisk stil.
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L-trappa Design Tradition tät med
plansteg i lackad mahogny helstav
och vita sättsteg. Tillval med helsvängda handledare, blocksteg
och proﬁlerad trappnos.

Du kan välja att ha den öppen eller tät
och du kan även få den rak eller svängd.
Med vårt flexibla sortiment designar du
själv din egen personliga räckeskombination.

Rak trappa Design Tradition öppen i lackad
lönn helstav med räcken av laminerat glas.
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L-trappa Design Tradition tät med plansteg i mörkbetsad
furu och vita vanger och sättsteg. Tillval underskruvslösning
(inga plugg på vangstycke), blocksteg, proﬁlerad trappnos.

U-trappa Design Tradition öppen med plansteg i lackad björk
och vanger och stålpinnar vitmålade. Tillval med s.k. krymmling
(helsvängd handledare).

k
ing

Collage Design Tradition
U-trappa Design Tradition
tät med plan/sättsteg i oljad
kvistren furu, kulörmålade vanger
och räcken. Tillval blocksteg, underskruvslösning
(inga plugg på vangstycke) och kulörmålning.

L-trappa Design Tradition tät i lackad ek helstav med vita vanger
och räcken. Tillval med s.k. krymmling (helsvängd handledare),
blocksteg och rund startstolpe.
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L-trappa Design Tradition öppen
i lackad ek helstav med vita vanger
och vitmålade ståndare.

U-trappa Design Tradition öppen i massiv
bok brunbetsad med ståndare i rostfritt stål.

Collage Design Tradition
L-trappa Design Tradition öppen i lackad ek
parkettmönstrad med ståndare i rostfritt stål.

U-trappa Design Tradition
öppen med plansteg i lackad ek
parkettmönstrad med vita vanger
och ståndare i rostfritt stål.

27

Minima Flex
Design på liten yta. Minima Flex utgår från Minima
Standard men har ett flexibelt materialval och en
flexibel höjdanpassning i intervallet 2500-3000 mm
samt öppningsmått mellan 1300 mm och 1600 mm.
Lättmonterad och mycket stabil design.

Minima Standard
För de små utrymmena. En U-formad standard-trappa
med inbyggnadsmått på endast 1400 x1400 mm.
Som standard tillverkas denna i massiv lackad bok
med räckeståndare i rostfritt stål. Tillverkas för totalhöjd
2800 mm med 13 steghöjder. Lättmonterad och
mycket stabil design.
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Spartrappa Elegant
Liten och smidig. Elegant är en rak spartrappa med
bredd 550mm eller 700mm som höjdanpassas exakt.
De trekantiga planstegen bygger på ”vartannat steg”principen som gör att man kan komprimera en rak
trappa till halva längden! Tillverkas i valfritt träslag
och ytbehandling.

Spartrappa Exklusiv
Compact living. En rak lofttrappa som måtbeställes
exakt efter dina utrymmen. Tack vare den speciella
”varannat steg”-principen kan man komprimera
längden till hälften mot en vanlig rak trappa.
Tillverkas i valfritt träslag och ytbehandling.
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Exempel på tillval
Stegprofiler
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1.

Standard

2.

Modern

3.

Old

4.

Soft

5.

Metallskenor

6.

Halkspår

Harmoniskt svängt räcke

Krymmling
Harmoniskt rundade hörn
utan stolpar. Handledare och
vangstycke är helsvängda
“i ett stycke”.

Steg med L-profil

Valvinklädnad

Räckesstart med s.k.”snäcka”
istället för en startstolpe.

Blocksteg öppet
Första steget utsvängt

Om man vill slippa se trappnosöverhänget men ändå ha ett
bra stegdjup så är snedställda
sättsteg även kallat Zäta-steg
en bra lösning.

Ej genomgående sättsteg.
Underliggande vang som döljer
sättstegsändarna!
Endast planstegets ändar är då
synliga och vackert profilerade!

Blocksteg med rundat sättsteg
Första steget utsvängt gör
trappan mer inbjudande.

Plansteg belagd med linoleummatta
och framkantslist i hårdträ.
Slitstarkt och bra i kontorsmiljöer.
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Kombinera och Skapa
ATABs̀ flexibla räckessystem ger dig stora möjligheter
att skapa ett snyggt räcke med personlig touch.
För att hjälpa dig lite på traven har vi grupperat
ståndare och stolpar i olika stilar.

Det är givetvis fritt för dig att kombinera som du vill.
Alla delar kan erbjudas i alla våra olika träslag och
ytbehandlingar.

Stolpar och Stolptoppar

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E

Typ R

Nr. 1*
Spår 2
Nr. 4.
Spår 1
Nr.2.
Nr. 3
80 x 80 mm 80 x 80 mm 80 x 80 mm 80 x 80 mm 80 x 80 mm 80 x 80 mm
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Typ K

Typ N

Typ S

Nr. 5.
Nr. 7.
Nr. 6.
80 x 80 mm 80 x 80 mm ø100 mm

Spirit

Nr. 8
ø100 mm

* Notering: Trappdesign WF har vissa begränsningar p.g.a. en design där handledaren är bärande.
Stolpar och ståndare markerade med *, samt handledare typ WF är det som gäller.

Soft

WF*
42x160 mm

Typ K2

Romance
120x120/
80x80 mm

Handledare

Räckeståndare
Romantic (30x30)

Classic (Ø25)

Trend (Ø25)

Royal (20mm MDF)

Nr.1
42 x 80 mm

Nr.2
42 x 80 mm

Nr.3
60 x 70 mm

Nr.4
30 x 95 mm

12. 12. 12.

spår.1 spår. 2

2. (30x60)

Steel (Ø14)

3.

7.

17.

Steel/Wood (Ø25)

4*. 9.

10.

Iron ( �14)

Glas (9mm laminerat)

Nr. 5
ø 50 mm

Nr.7
60 x 50 mm

WF*
42 x1 60mm

14*. 14*. 14*. 14*.
Blank Matt Vit Svart

30.

31.

40.

41. 40.
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Träslag och Ytbehandlingar.
Våra trappor tillverkas av massivt trä av hög kvalité,
noggrant utvalt och anpassat för inomhusmiljö.

Furu friskkvist

Furu

Bok parkett-

Bok Helstav

Björk helstav

Ask parkettmönstrad

Ask helstav

Mahogny helstav

Lönn helstav

Merbau helstav

Ek parkettmönstrad

Ek helstav

Valnöt parkettmönstrad

Valnöt helstav

Ek betsad furu

Ek antik
behandlad

Vit betsad furu

Svart betsad furu

Valnötsbetsad furu

Det finns hårda och mjuka träslag, till de mjuka räknas

mönstrad

i huvudsak furu. De övriga träslagen s.k. ädelträ kan
betecknas som hårda. Andra träslag än de som visas
här kan tas fram på begäran.
Slitstyrka, anpassning till golv eller kontrast till golv
avgör ofta val av träslag. För trappdesign typ WF
krävs hårda träslag.
Den vanligaste ytbehandlingen är vår miljövänliga
vattenbaserade och UV-härdade lack. Den är mycket
slitstark och kräver minimalt med underhåll.
Oljade ytor är också en bra ytbehandling som ger
mycket träkänsla, kräver dock mer underhåll.
Bets (lasyr) är en infärgad lack som gör att träets
ådring och struktur förblir synlig. Samtliga träslag kan
betsas, det vanligaste är dock att göra det på furu.
Täckmålning ger en heltäckande slät infärgad yta.
Detta utför vi endast på kvistrena ytor för att undvika
s.k. kvistgenomslag. Som standard täckmålar vi i vitt,
som tillval tar vi fram valfri NCS-kulör.
Om du själv vill ytbehandla kan du få trappan i
obehandlat utförande.
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Grundläggande trappformer

Rak trappa

S-trappa

L-Trappa

U-trappa

L-trappa med
Vilplan

U-trappa med
vilplan

Exemplen som visas här är s.k. högersvängda/högermodeller.
På vår hemsida finns det mer detaljerade måttuppgifter.

En liten ordlista:
1.Plansteg: Det man sätter foten på.
2. Vangstycke: Det som bär plansteget.
3. Sättsteg: Det vertikala stycket mellan
plansteg vid tät trappa.
4. B-list: Barnskyddslist under plansteg vid
öppen trappa.
5. Handledare: Stödet för handen.
6. Räckeståndare: Bildar skyddet mellan
handledare och vang/steg/underliggare.
7. Stolpar: Avslutar stigande räcke och
barriärer vid trappslut/start/vägg.
8. Stigande räcke: Skyddsräcke i själva
trappans lutning.
9. Barriär: Skyddsräcket runt trapphålet
på övervåningen.
10. Vägghandledare: Handledare
monterad utmed vägg i trappan.
11. Vilplan: Ett stort plansteg som bildar en
plattform i själva trappkonstruktionen.
12. Våningshöjd = Trapphöjd: Höjd från
färdigt golv nere till (översida) färdigt golv
uppe.
13. Trapphål: Hålschaktet som trappan skall
upp igenom.
14. Valvtjocklek: Totala tjockleken på
golvet i trapphålet.
15. Huvudhöjd: Frihöjden räknat från
undertak vertikalt ner till trappsteget.
(bör vara 2000 mm.)
16. Valvinklädnad: Snygg inklädnad som
döljer ”råa” valvkanter.
17. Höger-resp vänstersväng:
Trappans svängning sett nerifrån!
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ATAB-Trappan AB
Sedan 1924 har man tillverkat trappor i
den lilla byn Agunnaryd i södra Småland.
Trapphantverket har gått i arv i generationer
och är i dag grunden för vår erkänt höga
kvalitet. Kombinationen med en modern och
miljövänlig produktion och en nyskapande
design gör ATAB till en av de ledande
trappfabrikerna på marknaden.

ATAB - TRAPPAN AB
341 77 Agunnaryd
Tel.+46 (0)372-65500 Fax. +46 (0)372-65510
e-post: info@atab-trappan.se

www.atab-trappan.se
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