PREMIUM - COUNTRY EG

Trappetrin med integreret trappenæse i 8mm massivt egetræ.
remium Country er produceret af svensk eg, der har et levende
mønster med elementer af kviste og overfladetræ.
Trinene er grundolierede, der fremhæver de naturlige vener, og
kvistene kan have sprækker for at give et mere solidt landligt look
Type
Materiale
Overfladebehandling
Varemærke
Modeller
Varenr. / Dimensioner

Trappetrin
Massivt egetræ
Olieret
Lundbergs
Enkelt- eller Dobbelttrin
81620 - (e) 1000x294x8
81635 - (d) 1200x5905x8
81621 - (d) 1300x590x8
81622 - (d) 1450x590x8
81623 - (d) 1800x590x8

Brug af enkelte eller dobbelte trin?
Vores trapperenoveringstrin i massivt træ fås i to forskellige
udførelser; enkelttrin og dobbelttrin. Med integreret trappenæse
på en eller to langsider tilbyder vi et sortiment, som på bedste
vis minimerer spild, når en trappe skal renoveres.
Nedenstående eksempel viser, hvordan enkelt- eller dobbelttrinnet kan anvendes.

Trappe med lige trin

Tag skridtet fra ord til handling
1

Forbered trappen
Sørg for, at underlaget, hvor du skal lægge dine nye
trapperenoveringstrin, er jævnt, tørt og rent. Krads
træ eller malede flader op, så limen kan få ordentlig
kontakt.

Trappe med svungne trin

Enkelt- eller
dobbelttrin

2
Dobbettrin

Mål og sav
En form for skabelon er nødvendig for at overføre målene på de plane trin i den eksisterende trappe til trapperenoveringstrinnet. Papirskabeloner kan anvendes, med
vi anbefaler vores udmærkede trappetrinsmålere.

PLANLÆG MED OMTANKE
- BRUG MATERIALET OPTIMALT
Til lige partier i trappen
De lige trin i din trappe renoveres med fordel vha. af vores enkelttrin, så længe trappen ikke er bredere en 1 meter og har en
trindybde på mere end 294 mm. Der kan anvendes dobbelttrin,
som deles på midten og rækker til to trin, hvis det er nødvendigt. Hvis din trappe har et ulige antal lige trin, er et enkelttrin
at foretrække for at udnytte materialet effektivt og minimere
omkostningerne.

3

Lim og monter
Monteringslim af typen MS-polymer skal anvendes, når
du lægger dit trapperenoveringstrin på plads. Fordel
limstregen jævnt over hele trinnet, der skal dækkes af
et nyt renoveringstrin. Forvent, at en limpatron holder
til cirka to til tre trin.

Minimér spild af materialet ved buede dele.
I de fleste tilfælde rækker et dobbelttrin til to af trappens plane
trin i det svungne parti. Takket være dobbelttrinnets dybde
og dobbelte forkanter giver den diagonale savning to renoveringstrin i form af "lagkagestykker". Når man vælger et lidt
længere, dobbelt trin, øges muligheden for at få to trin ud af
materialet.
Læg det tilsavede trappetrin
1
på plads, og træd på trinnet
for at fordele limstrengene
så jævnt som muligt mellem
materialerne. Vær opmærk2
som på, at trappertrinnet
ligger nøjagtigt, når limen
Du får to trin til din trappe ud af et dobbelttrin.
siden hærder.

