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Vänstersvängd
(L-trappa)
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Fastställ vilken modell på trappa som stämmer överens
med din, om det är en L-trappa eller U-trappa och vilket
håll den svänger åt. Se modellerna nedan för referens:

Vänstersvängd
(U-trappa)

Högersvängd
(L-trappa)

Högersvängd
(U-trappa)

Nu är det dags att mäta upp plan och vangelmått för
respektive sida i din trappa.
A1 är det plana måttet från den punkt där du vill att
ledstången ska börja till vägg.
A2 mäter du från samma punkt som du bestämde på A1
måttet men nu mäter du fram ett stigande mått. Ett tips
är att lägga en tumstock på platten och låta den följa
vangstycket.
GG måttet är längden från färdigt golv på undervåning
till färdigt golv på övervåning.
På nästa sida visar vi med illlustrationer vilka måtten är.
Är du osäker så berätta för oss att vi ska kontakta dig i
samband med att du skickar oss dina mått.
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Vänstersvängd
(L-trappa)

Högersvängd
(L-trappa)

Vänstersvängd
(U-trappa)

Högersvängd
(U-trappa)

Tips: Var gärna två personer eller ﬂer för att underlätta.
Vi rekommenderar tumstock eller måttband på rulle.
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EXEMPEL
Vi mäter fram det plana(vågrätt) måttet på första delen av
trappan och får det till 2000 mm, skriver ner det som A1.
Sedan lägger vi en tumstock på platten och låter den följa
vangelns sväng och får fram ett mått på 2250 mm.
Skriv ner det som A2. Gör sedan likadant med nästa vangel.
Mät sedan måttet färdigt golv undervåning till färdigt golv
ovanvåning. Skriv ner det som G-G.
I webshopen så måste du skriva måtten med decimal.
T.ex. 2480mm = 2,480
Du behöver sedan plussa ihop måttet A2 med C2 och skriva
ner det totala C-måttet för att få fram priset.

3

Nu återstår bara att skicka måtten till oss och bestämma
dig för träslag och dimension på ledstången
samt ytbehandling.

Har du några frågor så tveka inte på att höra av dig till
oss på fabriken, du når oss via telefon på 0513-10370
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