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Ta nästa steg
Den enkla vägen till en renoverad trappa



Lägg nya  
steg  i din slitna  

trappa



Renovera trappan är  
både smidigt och effektivt 
Med åren blir din trappa allt mer sliten. Samtidigt har  
trender gjort att trappan ses som en viktig del av hemmets 
inredning. Sätt värde på din tid och dina pengar genom att välja 
renovering av trappan istället för att byta ut den mot en ny. Vårt 
trapprenoveringskoncept innehåller ett fåtal komponenter och 
gör att lösningen fungerar oavsett om trappan är öppen, stängd, 
rak eller svängd. Delarnas design och metoden för renoveringen 
passar både yrkeshantverkare och gör-det-självare.  
Ta steget och uppnå ett enastående  
slutresultat med material som  
håller under många år framåt.
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Sättsteg för  
stängda trappor

Trapprenoveringssteg  
med integrerad trappnos
Steget går att lägga direkt på de  
flesta olika underlag

Bakkantlist för öppna trappor
Få ett snyggt avslut på varje trappsteg
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Ett koncept fyllt 
av möjligheter
Grunden i trapprenoveringskonceptet är våra steg med integrerad trappnos.  
De framställs av omsorgsfullt utvalt material och tack vare olika sorteringar finns 
variation och valmöjligheter. Matchande sättsteg och bakkantlister bildar  
tillsammans med övriga monteringstillbehör en stark totallösning för den  
som ska renovera sin trappa.

Integrerad framkant 
med innermått 48 mm

Anpassad för alla typer av trappor 
Trapprenoveringsstegen i kombination med sättsteg 
eller bakkantlister löser renoveringen av olika  
trapptyper. Renoveringsstegens olika dimensioner 
hanterar de flesta trappmåtten och lämnar minimalt 
med spill.

Trapprenoveringsstegens
olika mått räcker för att
täcka stegen i din trappa  

Rad
ie 
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48 mm

294 mm

590 mm



Sätt stilen med sättstegen 
Sättstegen, de vertikalt placerade skivorna 
för stängda trappor, finns i samma matchande  
träslag som trapprenoveringsstegen. Det 
går även att använda det vita sättsteget för 
den som vill bryta av med en annan färg i sin 
trappa.

Sättstegen för stängda 
trappor är 5 mm tjocka.

Våra trapprenoveringssteg täcker 
trappans plansteg i framkant 
och ovansida. Komplettera med 
bakkantlist i öppen trappa.

I alla våra trapprenoveringsserier av 
massivt trä finns både enkel- och 
dubbelsteg. 

Dubbelstegen räcker till två 
av den befintliga trappans 
steg.

Matchande bakkantlist och 
sättsteg finns till varje träslag och 
ytbehandling

Det finns tre serier att välja 
mellan beroende på önskad 
materialsortering
Premium - 8 mm
Classic - 12 mm
Rustic - 8 mm

Stegen monteras med  
MS-polymerlim

Bakkantlister 
i olika träslag, 

ytbehandlingar och 
längder för din öppna 

trappa.

Högteknologisk svensk 
tillverkningsprocess

Tillverkad av 
europeisk ek 
och ask

Välj mellan oljad, lackad 
eller obehandlad

Med trappstegsmätare som mall måttar du 
snabbt och exakt in det som sedan ska kapas  
i ditt nya trapprenoveringssteg.





Minimera materialspill vid svängda partier 

I de flesta fall räcker ett dubbelsteg till två av trappans 
plansteg i det svängda partiet. Tack vare dubbelstegens 
djup och dubbla framkanter ger den diagonala kapningen 
två ”tårtbits”-renoveringssteg. Tar man ett något längre 
dubbelsteg ökar möjligheten att få ut två fungerande steg  
ur materialet.

För raka partier i trappan 

De raka stegen i din trappa renoveras med fördel med 
hjälp av våra enkelsteg så länge trappan inte är bredare än 
1 meter och har ett stegdjup större än 294 mm. Det går att 
använda dubbelstegen som delas på mitten och räcker till 
två steg om så föredras. Har din trappa ett udda antal raka 
steg är ett enkelsteg att föredra för att utnyttja materialet 
effektivt och minska kostnaderna.

Planera med eftertanke 
Utnyttja materialet optimalt

Från ett dubbelsteg får du ut två steg till din trappa.

När kan enkel- respektive 
dubbelsteg användas? 
Våra trapprenoveringssteg i massivt trä finns i två olika utföranden; enkelsteg och dubbelsteg. 
Med integrerad trappnos på en respektive två långsidor erbjuder vi ett sortiment som på bästa 
sätt minimerar spill när en trappa renoveras.
Hur enkel- och dubbelstegen kan användas framgår av exemplen nedan.

Trappa med 
svängda partier

Enkelsteg eller 
dubbelsteg

Dubbelsteg

Enkelsteg eller dubbelsteg
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Enkelsteg eller 
dubbelsteg

Trappa med  
raka partier



Trapprenoveringssteg  
i massivt trä

CLASSIC – 12 mm 

Den livfulla och trestaviga eken som bland annat passar  
bra ihop med trestavsparkett.

Trapprenoveringssteg ek grund-
oljad 

(e) B1000xD294xT12  – art. 81580

(d) B1300xD590xT12  – art. 81581

(d) B1450xD590xT12  – art. 81582

(d) B1800xD590xT12  – art. 81583

Trapprenoveringssteg ek  
lackad 

(e) B1000xD294xT12  – art. 81584

(d) B1300xD590xT12  – art. 81585

(d) B1450xD590xT12  – art. 81586

(d) B1800xD590xT12  – art. 81587

RUSTIC – 8 mm 

Ett materialurval med flera färgnyanser och något fler 
kvistar ger ett steg med rustik känsla. Tillverkad av helstav.

Trapprenoveringssteg ek 
grundoljad 

(e) B1000xD294xT8   – art. 80980

(d) B1300xD590xT8   – art. 80981

(d) B1450xD590xT8   – art. 80982

(d) B1800xD590xT8   – art. 80983

Trapprenoveringssteg ek  
lackad 

(e) B1000xD294xT8   – art. 80990

(d) B1300xD590xT8   – art. 80991

(d) B1450xD590xT8   – art. 80992

(d) B1800xD590xT8   – art. 80993

Från ett dubbelsteg får du ut två steg till din trappa.

Trapprenoveringssteg ek grundoljad 

(e) B1000xD294xT8   – art. 80940

(d) B1300xD590xT8   – art. 80941

(d) B1450xD590xT8   – art. 80942

(d) B1800xD590xT8   – art. 80943

Förklaring 

(e) = enkelsteg

(d) = dubbelsteg

Trapprenoveringssteg ek lackad 

(e) B1000xD294xT8   – art. 80960

(d) B1300xD590xT8   – art. 80961

(d) B1450xD590xT8   – art. 80962

(d) B1800xD590xT8   – art. 80963

Trapprenoveringssteg ek obehandlad* 

(e) B1000xD294xT8   – art. 81560

(d) B1300xD590xT8   – art. 81561

(d) B1450xD590xT8   – art. 81562

(d) B1800xD590xT8   – art. 81563

PREMIUM – 8 mm 
Omsorgsfullt utvalt material av finaste sortering i ek och ask. Materialet  
i helstav har återhållsamma nyansskillnader och ger ett enhetligt uttryck.

Trapprenoveringssteg ask grundoljad* 

(e) B1000xD294xT8   – art. 80950

(d) B1300xD590xT8   – art. 80951

(d) B1450xD590xT8   – art. 80952

(d) B1800xD590xT8   – art. 80953

Trapprenoveringssteg ask lackad* 

(e) B1000xD294xT8   – art. 80970

(d) B1300xD590xT8   – art. 80971

(d) B1450xD590xT8   – art. 80972

(d) B1800xD590xT8   – art. 80973

Trapprenoverings-
stegen monteras på 
trappans bef intliga 
plansteg

*Beställningsvara
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Bakkantslist grundoljad ek 
B1000xH55xT6  – art. 80944 
B1450xH55xT6  – art. 80945 
B1800xH55xT6  – art. 80946

Bakkantslist lackad ek 
B1000xH55xT6  – art. 80964 
B1450xH55xT6  – art. 80965 
B1800xH55xT6  – art. 80966

Bakkantslist obehandlad ek* 
B1000xH55xT6  – art. 81564 
B1450xH55xT6  – art. 81565 
B1800xH55xT6  – art. 81566 

Bakkantslist grundoljad ask* 
B1000xH55xT6  – art. 80954 
B1450xH55xT6  – art. 80955 
B1800xH55xT6  – art. 80956

Bakkantslist lackad ask* 
B1000xH55xT6  – art. 80974 
B1450xH55xT6  – art. 80975 
B1800xH55xT6  – art. 80976

Sättsteg - till stängda trappor

Bakkantlist - till öppna trappor

Bakkantlistens 
innermått

Sättsteg grundoljad ek 
B1000xH170xT5  – art. 80947 
B1450xH170xT5 – art. 80948 
B1800xH170xT5  – art. 80949

Sättsteg lackad ek 
B1000xH170xT5  – art. 80967 
B1450xH170xT5 – art. 80968 
B1800xH170xT5  – art. 80969

Sättsteg obehandlad ek* 
B1000xH170xT5  – art. 81567 
B1450xH170xT5 – art. 81568 
B1800xH170xT5  – art. 81569

Sättsteg grundoljad ask* 
B1000xH170xT5  – art. 80957 
B1450xH170xT5 – art. 80958 
B1800xH170xT5  – art. 80959

Sättsteg lackad ask* 
B1000xH170xT5  – art. 80977 
B1450xH170xT5 – art. 80978 
B1800xH170xT5  – art. 80979 
 

Sättsteg vitlackad mdf (NCS S0502Y) 
B1300xH160xT10 – art. 80815 
B1600xH160xT10 – art. 80817 
B1800xH160xT10  – art. 80818 

Bakkantlisten monteras på  
baksidan av trappans plansteg

Sättsteget monteras 
i framkant mellan 
stegen

Bakkantlisten används för att täcka baksidan på trappans 
plansteg samt för att fixera trapprenoveringssteget. 

Sättsteget är den lodräta delen mellan den stängda trappans 
steg. De finns i matchande träslag och ytbehandlingar men 
också i avvikande vitt för ett ljusare intryck.

55 mm



Trapprenovering  
i laminat med struktur
Plansteg i slitstarkt laminat med kärna av mdf och med fyra olika dekorer som 
passar den skandinaviska stilen. De 9 mm tjocka trapprenoveringsstegen finns i 
två olika storlekar och har integrerad trappnos. Tillbehören i konceptet gör  
monteringen enkel och slutresultatet proffsigt.

Trapprenoveringssteg laminat ek 
Laminat med mdf-kärna 

Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9  – Art. 81700

B1300xD368xT9   – Art. 81701

Ett urval av ledstänger  
och handledare
Bland våra handledare, ledstänger och tillbehör finns
valfriheten som gör att du kan hitta den kombination
som passar din nyrenoverade trappa bäst.  
Se sida 26-27.

Underhållsfritt och kostnadseffektivt 
Trapprenoveringsstegen i laminat är ett billigare 
alternativ till de i massivt trä. Stegen är, tack vare sina 
dimensioner, avsedda för de raka trapporna. Enkla att 
limma på plats samtidigt som de varken kräver någon 
efterbehandling eller löpande underhåll.

Kvalitet och slitstyrka  
med tydlig struktur 
Laminatstegen i serien Trend har 
en matt och naturtrogen ytstruktur 
samt jämnhet i färgnyansen. Stegen 
är mycket tåliga mot nötning och 
klassas som AC4 på en 5-gradig skala 
som beskriver måttet på slitstyrka.

Trapprenoveringssteg laminat grå ek 
Laminat med mdf-kärna 

Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9  – Art. 81704

B1300xD368xT9   – Art. 81705

Trapprenoveringssteg laminat vit 
Laminat med mdf-kärna

Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9    – Art. 81712

B1300xD368xT9   – Art. 81713

Trapprenoveringssteg laminat mörk ek 
Laminat med mdf-kärna

Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9  – Art. 81708

B1300xD368xT9   – Art. 81709

TREND – 9 mm 

AC5

AC1

AC2

AC3

AC4



Passar  
till  

den raka  
trappan

På lundbergs.com  
hittar du mer inspiration  

till din trappmiljö 



Sättsteg i laminat  
- till stängda trappor

Sättsteg laminat ek (3-pack)  
B1300xH200xT8  – art. 81702 

Sättsteg laminat vit (3-pack) 
B1300xH200xT8  – art. 81714 

Sättsteg laminat grå ek (3-pack) 
B1300xH200xT8  – art. 81706 

Sättsteg mörk ek (3-pack) 
B1300xH200xT8  – art. 81710

Sättsteget monteras 
i framkant mellan 
stegen

De 8 mm tjocka sättstegen har en kärna av PEFC-certifierad 
mdf. Dekorerna matchar trapprenoveringsstegen men det 
finns även en neutral vit variant i lackad mdf för ett ljusare  
intryck.

Bakkantlisten monteras på  
baksidan av trappans plansteg

Tillbehör för trapprenovering

A - Golvolja Tilja 1 liter Art. 25699.  

B -Trapprenoveringslim MS polymer Art. 80816.  

C - Parkettkitt ekfärgad Art. 80808.  

D - Slip-kit till olja Art. 25698.  

E - Limspridare Art. 80922
   A                      B                  C                     D                        E                

Bakkantlist laminat ek 
B1300xH70xT10 – art. 81703 

Bakkantlist laminat vit 
B1300xH70xT10 – art. 81715 

Bakkantlist laminat grå ek 
B1300xH70xT10 – art. 81707 

Bakkantlist mörk ek 
B1300xH70xT10 – art. 81711 

Bakkantlist i laminat  
- till öppna trappor
De miljöcertifierade bakkantlisterna är 10 mm tjocka  
och har ett spår anpassat för trapprenoveringsstegen.

Bakkantlistens 
prof il

56 mm



Vid köp av trapprenovering 
- saker att tänka på
Mät upp trappan steg för steg. Om det är en öppen trappa skall bakkantlist  
monteras, vid stängd trappa kan sättsteg monteras. Trapprenoveringssteg med 
dubbel framkant delas och du får ut två steg av ett. Montera stegen med Lundbergs 
trapprenoveringslim, ett monteringslim av typen MS-Polymer (innehåller inga lösnings-
medel). En limpatron räcker till ca 2-3 enkelsteg, åtgången är ca 500 ml/m2. 

 • Ytan där trapprenoveringssteget monteras ska vara torr, ren och jämn.
 • Om man väljer att limma plansteget på linoleum- eller nålf iltsmatta ska  

   man vara säker på att mattan sitter ordentligt fast i underlaget.  
• Plast eller vinylmatta skall alltid tas bort innan montering.

 • Heltäckningsmatta ska alltid tas bort. 
 • Montering direkt på betong eller i ståltrappor avrådes.
 • Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och det nya trapp- 

   renoveringsstegets framkant får kontakt och bra fäste.

De trapprenoveringssteg som är grundoljade från fabrik skall oljas direkt  
efter montering när limmet har härdat.

Obs! Trapprenoveringsstegen i massivt trä ska lagras i rumstemperatur minst 
24 timmar innan montering. Den relativa luftfuktigheten (RF) skall ligga i 
intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20C före, under och efter 
monteringen. Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till 
montering.

Trappstegsmätaren  
Din bästa vän när det är dags att markera och 
börja såga stegen

x

 

Vilplan/fabrikslimmad  
obehandlad  
ek i förp. om 1,92m2  
Trappnos 1st (2000x165x45) 
Parkettbrädor 4st (2200x180x13,5)   
Art. 80929 

Ekstavsparkett obehandlad  
ek i förp. om 1m2  
408x68x16   Art. 80920 

Trappnos obehandlad ek  
1300x61x28   Art. 80921 

Vilplan/fabrikslimmad  
obehandlad ek i förp. om 1,13m2  
Trappnos 1st (2000x165x45) 
Parkettbrädor 2st (2200x180x13,5)   
Art. 80928 

Parkettbräda obehandlad  
ek i förp. om 0,39m2  
Parkettbräda 1st (2200x180x13,5)   
Art. 80932 

Vi har två olika lösningar för renovering av vilplan. Dels har vi 
paketen med 13,5 mm tjock helstavslamellparkett med integrerad 
trappnos som passar de 8 mm tjocka trapprenoveringsstegen 
i Premium och Rustic-serierna. Dels har vi ett paket med 
ekstavsparkett i 16 mm tjocklek där en separat trappnos 
kompletterar den lösning som passar bäst ihop med  
12 mm stegen i Classic-serien.

Vilplan

Renovering av vilplan  
- etagen i trappan

Trappstegsmätare plast  
Art. 80902 

Passar till Premium/Rustic

Passar till Classic

Radie 4



Ta steget från ord till handling

Förbered trappan

Måtta in och såga till

Limma det befintliga steget

Montera det nya trappsteget
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Se till att underlaget där du ska lägga dina nya 
trapprenoveringssteg är jämnt, torrt och rent. 
Rugga upp trä eller målade ytor för att limmet ska 
få ordentligt fäste.

Någon form av mall är nödvändig att använda när 
måtten på planstegen i din befintliga trappa ska 
överföras till trapprenoveringsstegen. Pappersmal-
lar kan användas men vi förordar vår utmärkta 
trappstegsmätare.

Monteringslim av typen MS-polymer skall  
användas när du lägger ditt trapprenoveringssteg 
på plats. Fördela limsträngen jämnt över hela  
plansteget som ska täckas av ett nytt renoverings-
steg. Räkna med att en limpatron räcker  
till ungefär två till tre steg.

Lägg ditt tillkapade renoveringssteg på plats och 
trampa på steget för att fördela limsträngarna så 
jämnt som möjligt mellan materialen. Se till att 
trapprenoveringssteget ligger i exakt position när 
limmet sedan härdar.
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STEG
STEGYTANS 
MAX. LÄNGD

STEGYTANS 
MAX. DJUP

STEGYTANS  
MIN. DJUP

BAKKANTSLIST  
ELLER SÄTTSTEG  
MAX. LÄNGD

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Steg 11

Steg12

Steg 13

Steg 14

Steg 15

Ditt första steg
Ivrig att komma igång? Fatta tag i måttbandet, leta fram en penna och ta det första konkreta 
steget till en lyckosamt genomförd trapprenovering.

Så mäter du stegets  
längd och djup inför köpet

Stegets framkant

Raka trappsteg

Stegytans max. längd

St
eg

yt
an

s 
 

m
ax

. d
ju

p

Svängda trappsteg
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Stegytans max. längd

Sättsteg och bakkantlistHörn trappsteg
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p Bakkantslistens/Sättstegets längd

För att få med dig rätt produkter från butiken är det viktigt hur du mäter.  
Mät varje stegs maximala längd och djup i din befintliga trappa.

Stegytans max. längd


