
Spiraltrapper
For industri og rømning

innendørs



Spiraltrapper er i de �este tilfeller
en meget praktisk trappeløsning.

Kort leveransetid
Weland spiraltrapp for rømning og industri kan 
leveres med kort leveransetid under forutsetting at 
standard komponenter benyttes.

Plassbesparelse
Spiraltrapp med radie 900 mm og avstigningsrepo 
på 950 x 950mm krever en utsparing på 1900mm i 
diameter.

Arkitektonisk tiltalende
Spiraltrapper ”smelter” i mange tilfeller inn i 
miljøet som en naturlig del av fasaden.

Sikre
Mister man balansen i en spiraltrapp faller man 
sannsynligvis mot rekkverket, som bremser 
fallet og gir mulighet til å få tak i håndlederen, 
eller sentrumsrør.

Fleksible
Spiraltrapper krever liten grunn�ate, uansett 
hvor høye de er, De kan produseres både høyre og 
venstresvingte, og ha ulikt antall trinn pr omdrei-
ning. Dette gjør at man stort sett får en velfung-
erende og god trapp.

Lett konstruksjon
Spiraltrapper krever normalt ikke noe ekstra 
bærende konstruksjoner, såfremt ikke avstignings-
repoer er veldig store.

Kan gjøres meget høye
Spiraltrapper kan leveres meget høye uten noe 
behov for ekstra konstruksjoner, forutsatt at stagning 
kan skje mot for eksempel en vegg. Finnes det ikke 
noen tilstøtende avgrensende vegger kan stagning 
skje med langsgående støttebein på trappens 
utside.

Spiraltrapper for industri og rømning
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Standard rekkverk
Standard rekkverk med en stender 
pr trinn. Trappene kan leveres med 
ulike burløsninger for å hindre 
uvedkommende adkomst.
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Barnesikkert rekk-
verk med rørbøyler
Dette er ett alternativ når det er 
behov for barnesikkert rekkverk.
Maks åpning mellom stenger er 
100 mm.
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Barnesikkert rekkverk med spiler
Ett barnesikkert rekkverk med maks åpning mellom spiler på 100 mm. 
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Rekkverk med knelist
Rekkverket kan leveres med 1, 2, 3 
eller 4 knelister av �attstål 50 x 3 mm. 
Dette er ikke ett barnesikkert altenativ.

8



9



Beskyttelsesbur
For å hindre adgang til spiraltrappen for uvedkommende kan 
de leveres med beskyttelsesbur. Som standard �nnes det to 
ulike alternativer, rundt bur eller kvartsbur. 
Vi har også mulighet til og produsere bur etter kundens ønsker.
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Rundt beskyttelsesbur av gitterrister

Beskyttelsesbur med perforerte plater Beskyttelsesbur av rør i hele 
trappens høyde

Beskyttelsesbur av rør

Beskyttelsesbur kledd med tre
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Kvartsbur av gitterrister Kvartsbur av gitterrister

Enkel montasje
Montering av Weland spiraltrapper utføres enkelt 
med vanelig håndverktøy. Monteringsanvisning 
følger hver enkelt trappeleveranse.

Se montasje�lm på din mobil, 
eller gå inn på www.weland.no
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Weland spiraltrapper for innendørs 
bruk passer til alle miljøer.

Weland spiraltrapper har ett meget tiltalende design 
som passer utmerket inn i de �este miljøer, så vel 
som offentlige bygninger til private boliger. Trappene 
er stabile og enkle å montere.
Weland`s interiørtrapper kan levers grunnmalt, eller 
ferdig lakkert i valgfri NCS eller RAL farge.
Også annen over�atebehandling kan forekomme.
Avstigningsrepoer  produseres i standard formater, 
men kan også produseres på spesialmål.

Innendørs spiraltrapper for boliger og kontorer

Håndløpere
Håndløperen produseres i rustfritt rør.
Rundt tre eller rektangulært tre.

Weland standard trinn

Plate for legging av belegg Massivt tre, f.eks furu eller 
bjørk

Marmor bianca carrara

Terazzobetong Gråbetong 50mm For legging av �iser
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Spiraltrapp med standard rekkverk

Rekkverk med knelist

Standardrekkverk
Standard rekkverk med en stender pr trinn.
Dette er ikke ett barnesikkert alternativ.

Standard rekkverk med knelister
Rekkverket kan leveres med 1,2,3,eller 4 knelister som monteres på 
innsiden av stendere, dette er ikke ett barnesikkert alternativ.

Spiraltrapp i varmforsinket utførelse. 
Rekkverk med 2 knelister og
Trinn av gråbetong.

Rekkverk med 4 knelister, trinn og 
håndløper av oljet ask.

Trapp med standard 
rekkverk med inner-

håndløper.
Trinn av gråbetong.
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Rekkverk med bøyler

Rekkverk med bøyler er ett barnesikkert rekkverk dvs 
ingen åpninger er større enn 100 mm.

Barnesikkert rekkverk med rørbøyler

Spiraltrapp i butikk med trinn av tre og
barnesikkert rekkverk med rørbøyler

Lakkert trapp med håndløper av tre.
Trinn med belegg.
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Barnesikkert 
rekkverk med 
glasskassetter

Rekkverk med stående spiler
Dette er ett barnesikkert alternativ hvor maks 
åpning mellom de stående spilene er 100 mm.

Glasskasetter

Dette er ett barnesikkert alternativ med 
herdet glass hvor åpninger begrenser seg 
til maks 100mm.

Spiraltrapp i spa. Ettersom dette miljøet er 
fuktig er trappen først varmforsinket og deretter

lakkert. Trappen er levert med glasskassetter.

Barnesikkert rekkverk med stående spiler
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Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer, ettertrykk forbudt.

Weland A/S • Postboks 53 • 2021 Skedsmokorset 
Tlf. 46 93 91 00  • Fax. 63 86 69 71
E-mail:weland@weland.no • www.weland.no

For mer informasjon, besøk www.weland.no

Spiraltrapper Rettløpstrapper Gitterrister

Fasadestiger Rekkverk Byggtrinn

Kåbe Balkonger Weland produktbok




