
4

lundbergs.com

TRAPPRENOVERING

Trappan
lyfter 
hela huset.
Trappan är en del av huset - en snygg inredningsdetalj som lyfter hela 
huset men bara om den är snygg och fräsch... 
Känns din trappa sliten, omodern och behöver en ansiktslyftning?
Vi har lösningen! 

Vi erbjuder ett omfattande trapprenoveringskoncept i form av trapp-
räcken och trappsteg. Sortimentet är kombinerbart, flexibelt och
genomtänkt i minsta detalj. 
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Färdiga steg 
i trä
• Färdiga trappsteg med förmonterad trappnos i ek 42 mm och 

   valnöt/lönn 46 mm (se illustrationerna th)

   EK - 15 mm stavlimmad massiv grundoljad ek 

   VALNÖT - 2 mm grundoljad valnötsfanér med kärna av kryssfanér

   LÖNN - lackad (halvmatt) 2 mm lönnfanér med kärna av fingerskarvad lönn

• Anpassningsbart - rak trappa/svängd trappa

• Lundbergs rekommenderar monteringslim MS Polymer

  (innerhåller inga lösningsmedel)

Många funderar på att göra något åt den gamla trappan hemma men 

vet inte riktigt hur. Vårt koncept för renovering av trappsteg gör det 

möjligt att förnya sin trappa på ett smidigt sätt. I sortimentet finns allt 

du behöver för en lyckad renovering; grundoljade plansteg med 

trappnos, bakkantlist för öppna trappor samt sättsteg för stängda. 

Steg i ek från 9.155:- 
PRISEXEMPEL STEG I TRÄ:
Rak öppen trappa med 14 steg. Exklusive ledstång och 
andra tillbehör. Priset är ett rekommenderat ca pris.

Stängd trappa

Öppen trappa
TILLBEHÖR: 
F. MONTERINGSLIM MS POLYMER 
290 ml grå (artnr 80816) 
G. GOLVOLJA TILJA 1 liter (25699) 
H. SLIP-KIT Till olja (artnr 25698)
I. LAMELLKEX H9 till skarvdelar (artnr 80814)
PARKETTKITT (artnr 80808)

A. PLANSTEG 1000x307 mm (Ek artnr 80803/Valnötsfanér artnr 80833/Lönn artnr 80823) PLANSTEG 1300x370 mm (Ek artnr 80800/Valnötsfanér 
80830/Lönn artnr 80820) PLANSTEG 1450x437 mm (Ek artnr 80802/Valnötsfanér artnr 80832/Lönn artnr 80822) B. SÄTTSTEG 1300x160 mm 
(Ek artnr 80805/Valnötsfanér artnr 80835/Lönn artnr 80825/Vit mdf artnr 80815) B. SÄTTSTEG 1600x160 mm (Ek artnr 80812/Valnötsfanér artnr 
80838/Lönn artnr 80828/Vit mdf artnr 80817) C. BAKKANTLIST 1300x70 mm (Ek artnr 80804/Valnötsfanér artnr 80834/Lönn artnr 80824) 
C. BAKKANTLIST 1600x70 mm (Ek artnr 80811/Massiv Valnöt artnr 80837/Lönn artnr 80827) D. SKARVDEL 1300x200 mm (Ek artnr 80813/
Valnötsfanér artnr 80839/Lönn artnr 80829) E. PLANSTEG dubbel 1600x574 mm (Ek artnr 80810/Valnötsfanér artnr 80836/Lönn artnr 80826).

MONTERA 

VITA 
SäTTSTEG!
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EK - laminat ek 
med kärna i mdf

VIT - laminat vit
med kärna i mdf

WENGE - laminat 
wenge med kärna 
i mdf

SILVERGRÅ EK 
- laminat silvergrå 
ek med kärna i mdf
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A. PLANSTEG 1300x368x9 mm (Ek artnr 80851/Silvergrå ek artnr 80861/Vit artnr 80871/Wenge artnr 80881) 
A. PLANSTEG 1000x305x9 mm (Ek artnr 80850/Silvergrå ek artnr 80860/Vit artnr 80870/Wenge artnr 80880) 
B. SÄTTSTEG 1300x200x6 mm (Ek artnr 80855/Silvergrå ek artnr 80865/Vit artnr 80875/Wenge artnr 80885) 
C. BAKKANTLIST 1300x70x10 mm (Ek artnr 80854/Silvergrå ek artnr 80864/Vit artnr 80874/Wenge artnr 80884) 

Färdiga steg 
i laminat
Trappsteg i laminat med kärna i mdf i fyra olika nyanser. Finns 
i två längder och med tillbehör som gör monteringen enkel 
och slutresultatet proffsigt!  

• Välj mellan fyra olika nyanser:

   EK, SIKVERGRÅEK, VIT och WENGE
• Anpassningsbart - rak trappa/svängd trappa

• Lundbergs rekommenderar monteringslim MS Polymer

   (innerhåller inga lösningsmedel utan är till 100% lim

   och härdar med hjälp av fukt i omgivningen.)
• när du använder bakkantlist så ska du lägga till 4 mm på plansteget
• planstegets djupmått är mätt från stegets insida

nya rum

Stängd trappa

Öppen trappa

TILLBEHÖR: 
D. LAMELLKEX H9 att skarva med (artnr 80814)
E. MONTERINGSLIM MS POLYMER 
290 ml grå  (artnr 80816) 
HALKSKYDDS TEJP
transparant 4,57 m (artnr 80819) Vita steg från 5.940:- 

PRISEXEMPEL STEG I LAMINAT:
Rak öppen trappa med 14 steg. Exklusive ledstång och
andra tillbehör. Priset är ett rekommenderat ca pris.

Bilden tv visar en stängd trappa monterad med steg i laminat silvergrå.


