®

TRAPPOR

Trappor med
livslång kvalité

MED DESIGN OCH PERSONLIGHET

Minima
Den lilla nyheten från

ATAB-Trappan AB

Äntligen finns det en trapplösning för de riktigt trånga utrymmena. Med ett utrymmeskrav på endast 1400x1400mm är
Minima-trappan den optimala
förbindelsen mellan etagen, utan
att tumma på design och kvalité.

®

MINIMA
från ATAB-Trappan AB
Trappor med
livslång kvalité

Allmän beskrivning:
• ATAB-Minima är en trapplösning för riktigt små utrymmen. Svensk byggnorm uppfylls inte
vad gäller steghöjd,stegdjup och löpbredd.
• ATAB-Minima kan erbjudas i 2 olika prisklasser. Minima-Standard vilken förproduceras med
fastlagda standardmått och i standardutförande, samt Minima-Flex vilken kan utföras efter
önskemål, med flexibla ytter- och höjdmått inom vissa föreskrivna ramar.

Teknisk beskrivning av Minima-Standard:
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•
•
•
•
•
•
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U-formad, underliggande design, öppen utan barnskyddslister.
Höger eller vänstergående, 13 steghöjder.
Totalhöjd 2800 mm, steghöjd 215 mm, stegdjup i gånglinjen 215 mm.
Förberedd för viss höjdanpassning med hjälp av förlängda vanger vid trappans början och slut.
Trappan är helt utförd i massiv bok-parkett, klarlackerad med EcoFinish.
1.a och 3.e yttervanger förlängda till vägg, och försedda med vangersko för enkel montering.
Fastsättning av steg med infrästa metallbleck.
Börjansteget på insidan utfört som blocksteg.
Medlöpande innerräcke med rund handledare typ 5 och blankpolerade stålspolar typ 14.
Början- och slutstolpe 60x60 mm, typ D1
Avståndet i trappögat är endast 50 mm.
Avstånd mellan steg och vägg runtom är 30 mm för luftigare intryck.
Specialstolpe i trappögat, 42 mm tjock.

Teknisk beskrivning av Minima-Flex:
Utformning såsom Minima-Standard förrutom:
Totalhöjd fastställs individuellt mellan 2500 - 3000 mm
Maximalt stegdjup är 220 mm.
Antal steghöjder är 12, 13 eller 14.
Trappans yttermått fastställs enligt nedan. Avståndet i trappögat är dock alltid 50 mm
Träslag och ytbehandling enl.—önskemål. Avvikande stolpar, handledare eller
räckesståndare är dock ej möjliga.
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