Montering av trappor.
Börja med att öppna alla paket och kontrollera att samtliga delar finns med.
Kontrollera också att trapphålets mått stämmer med angivna mått på trappritningen.
I de flesta fall är det lättast att sätta ihop trappan i sektioner (om den inte är rak) före
uppmontering i trappschaktet.
Lägg yttervangstycket på golvet och sätt i stegen. Gnid kanterna i urfräsningarna med paraffin
eller använd ett stearinljus så går stegen i lättare och det blir tystare när man går i trappan.
Stegen är numrerade i ytterändan från 1 och uppåt. Steg 1 är första steget nerifrån räknat.
Vänd inte stegnumren upp och ner. Om det är sättsteg i trappan sätts de också dit.
Sättstegen är märkta med stegnummer på överkanten. Lägg sedan på innervangstycket och
passa in stegen i urfräsningarna. Använd alltid något mellanlägg då hammare eller klubba
används för att slå ihop trappan.
Skruva sedan stegen från utsida vang, 2 skruv per steg yttervang och 1 eller 2 skruv per steg
innervang. Förborra i vangstycke, på synlig sida försänk med 14 mm borr för täckhattar.
Finns utrymme att montera ihop trappan i en del kan detta göras annars sätter man upp en
sektion i taget som regel den övre först. Fäst inte trappan i väggar förrän hela trappan är
hopskruvad i hörnen. Det är viktigt att trappan sitter i våg åt alla håll. Trappan måste fästas i
väggar mot bjälklag och i golv. Viktigt att den vang som ej sitter mot vägg förankras i golv
med dubb eller dylikt så den ej kan glida . Trappor med stolpar i avslutning skall stolparna
fästas i vang innan trappan sätts på plats.
Är det sättsteg i trappan skruvas de i bakkant av planstegen när trappan är injusterad och
fastsatt. När man skruvar fast sättstegen skall det steget man skruvar i tryckas ner något ( c:a
1 mm ) för att minska risken för knarr.
Barnsäkerlist skruvas under plansteg i framkant indragna 30 mm och centriskt på längden,
använd medlevererade plastbrickor mellan list och steg.
I leveransen ingår:
skruv 5x70 mm eller 5x80 mm för barnsäkerlist, 5x35 mm för sättsteg.
5x80 mm för steg/vang, vang/vang.
6x80 mm för stolpe vang/handledare.
5x60 mm för räckeståndare nr 10 vang/handledare.
6x80 mm för räckeståndare nr 10 mot bjälklagskant.
Plastbrickor barnsäkerlist/steg. Täckhattar.
Centrumtappar 16 mm till räcken S15, S25, S30 samt S10 som står på golv.
OBS Centrumtappar skall limmas i pinnarna och underliggare, handledare och vangstycke.
Stålrör, rundstav och svarvade räckeståndare fästes med byggsilikon i hålen i vang,
underliggare och handledare.
Vägghandledare monteras så överkant handledare sitter 900 mm lodrätt över stegframkant(vid
början och slut). OBS Sätt beslagen i nederkant av handledaren så att man inte slår fingrarna
mot distansen. Ledstångsbeslagen skall sitta med centrumavstånd på högst 1 meter.

