Danskproducerede trapper fra
egen fabrik i THY
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-Danske kvalitetstrapper siden 1988
BV-Trappen har produceret trapper siden 1988 og er i dag den største trappeproducent af
danskproducerede trapper. Trapperne bliver produceret på fabrikken i Thy, hvor en
professionel og omkostningseffektiv produktion sikrer både høj kvalitet, kort leveringstid
og markedets bedste priser.
BV-Trappen tilbyder skræddersyede trapper netop tilpasset dit hjem, hvor kun fantasien
sætter grænser! Vores trapper er for dig, der ønsker en unik trappe designet helt efter egne
behov og ønsker. Med et flertal af muligheder og tilvalg, dækker vi langt de fleste trappeønsker. Vi tager hånd om hele processen - lige fra rådgivning og opmåling til levering og
montering af din trappe.
Det gode håndværk er varemærket, hvilket medlemskabet af Dansk Trappe Kontrol og
kvalitetsstemplet Woodcraft er din garanti for.
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Trappetyper

Vælg hvilken trappetype, som passer ind i dit hjem. Her finder du skitser af vores
forskellige trappetyper. Trapperne kan leveres helt efter egne mål og ønsker. Har du
brug for anden trappetype? Ring og vi finder en løsning.
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T-10 ligeløbstrappe

T-11 kvartsvingstrappe

T-12 kvartsvingstrappe

T-13 kvartsvingstrappe med repos

T-14 halvsvingstrappe med repos

T-15 halvsvingstrappe

Vi tager hånd om hele processen lige fra rådgivning og opmåling til
levering og montering af din trappe!
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Gelændertyper

Her finder du vores udvalg af balustre sammensat med forskellige typer stolper og
håndlister. Alle balustertyper kan frit kombineres med vores håndlister og stolper,
ligesom der frit kan vælges mellem de forskellige træsorter og overfladebehandlinger.
Hvilket gelænder du vælger til din trappe, har stor indflydelse på helhedsindtrykket. Før
du træffer dit endelige valg, laver vi 3-D tegninger af din trappe, hvor sammensætningen
af dit gelænder sammen med resten af trappen vil blive vist.
Alle gelændertyper tilbydes også som vandret gelænder.

Plankegelænder

A-G1

Ø22 mm. rundstokke

A-G3

15x50 mm.

B-G1

15x90 mm.

B-G3

Ø22 mm. + koniske

B-G4

Drejede

C-G1

Drejede

Ø22 mm. Parvis
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B-G2

C-G2

Drejede

C-G3

Koniske

C-G4

20x40 mm. Påskruede

C-G6

Ø16 mm. rustfrit stål

24x42 mm. Profileret

C-G8

24x42 mm. Profileret

C-G9

24x24 mm. Profileret

D-G1

24x24 mm. Profileret

D-G4

Ø16 mm. rustfrit stål

D-G5

24x24 mm. Afrundet R3

24x42 mm. Profileret

C-G7

D-G2

D-G6
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Håndlister

Alle håndlister kan frit kombineres med vores typer af balustre og stolper, ligesom der
frit kan vælges ønskede træsort og overfladebehandling.
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A-40

40x87 mmm.

A-150

G-40
G-40

40x70 mm.
Fingerrille

K-2
K-2

P-70
P-70

40x70 mm.
Profileret

Ø-40

40x150 mm.

40x60 mm. bund
22x70 mm. top

40 mm.

F-40
F-40

40x87 mm.
Fingerrille

O-58
O-58

50x58 mm.
Profileret

Ø-50

50 mm.

S-31

S-32

S-41

S-42
S-12

S-8

40x87 mm. Håndliste til gulv

S-11

80x80 mm. Profildrejet med kugle i top, malet

S-10

80x80 mm. Med pyntespor og topplade i fyrretræ,
hårdttræ el. malet

S-4

80x80 mm. Med pyntespor og drejet kugle i fyrretræ,
hårdttræ el. malet

S-1

80x80 mm. Med topplade i fyrretræ, hårdttræ el. malet

80x80 mm. Med drejet kugle i fyrretræ, hårdttræ el. malet

S-21

S-7

80x80 mm. Med pyntespor og profil i top

80x80 mm. Med profil og fræsning i top

80x80 mm. Med pyntespor og spids i top

80x80 mm. Med spids

80x80 mm. Med plan top

40x40 mm. Med spids

40x87 mm. Med spids

Stolper

Kombiner frit vores stolper med ønskede type af balustre og håndlister.

S-22
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Træsort og
overfladebehandling

Nedenfor ses et udvalg af vores mest brugte træsorter og overfladebehandlinger. Træsorterne
kan frit overfladebehandles som ønsket. Dette er blot et udvalg - skulle du have nogle specielle
ønsker, er du altid velkommen til at kontakte os.
OBS: Fotos kan variere i forhold til levende naturmateriale.

Ask - Hvidpigmenteret lak

Ask - Klar olie

Ask parket - Hvid olie

Ask parket - Mat lak

Bøg - Hvidpigmenteret lak

Bøg - Hvidmalet RAL 9010*

Bøg - Sortmalet RAL 9005*

Bøg - Klar olie

Bøg parket - Hvid olie

Douglas - Sæbelud

Eg - Hvidpigmenteret lak

Eg - Klar olie

*eller anden RAL/NCS-farve efter eget valg. Oplys blot farvekode.
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Eg parket - Hvid olie

Eg parket - Mat lak

Fyrretræ - Hvid olie

Fyrretræ - Klar lak

Jatoba - Mat lak

Jatoba - Klar olie

Mahogni - Klar lak

Mahogni - Klar olie

Merbau - Mat lak

Merbau - Klar olie

Pitchpine - Mat lak

Pitchpine - Sæbelud

Alt træ der benyttes til produktion af vores trapper er af absolut bedste kvalitet og ovntørret ned til en fugtighed
på 8-10 %. Der er fra Dansk Trappe Kontrol krav til træets kvalitet, fugtighed og egenkontrol af råvarer som skal
overholdes. Vores træsorter kommer fra forskellige lande med et bæredygtigt skovbrug - hovedsageligt i Europa,
Asien og Sydamerika.
De træsorter der er nævnt her på siden er alle velegnede til trapper - der er dog forskel på deres egenskaber og
modstandsdygtighed overfor slid og trykmærker. Nedenfor vises træsorternes egenskaber i forhold til hinanden.
Jo højere tal - jo hårdere overflade.
Fyr		
Mahogni
Pitchpine
Kirsebær

490
500
520
570

Ahorn		
Birk		
Ask		
Eg		

590
610
650
650

Lærk		
Bøg		
Merbau		
Jatoba		

540
680
800
1000
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Tilvalg

Vi tilbyder et flertal af tilvalg til din nye trappe. Dels kan tilvalgene give et spændende visuelt
udtryk, men også tilføre din trappe nogle vigtige funktioner.

Vandret gelænder

Opsadlede trin

Trinforkanter
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Væghåndliste

Børnesikringslister

TK-1, nedfræst aluskinne

TK-2, nedfræst messingskinne

TK-4, afrundet radius 20

TK-5, profileret forkant

Stødtrin

Lukket klodstrin

TK-3, forkant i hårdttræ

Pleje og vedligeholdelse
Nedenfor finder du en vedligeholdelses- samt plejevejledning til BV Trappens produkter.

Man bør beskytte overfladen bedst muligt mod snavs og småsten. Dette gøres bedst ved at undgå fodtøj samt med
regelmæssig støvsugning og vask. Ved trapper monteret nær indgangspartier, anbefaler vi, at der placeres måtter
for at forhindre vand og snavs i, at blive liggende på trinene. Herunder finder du den mest optimale pleje for de
forskellige overfladebehandlinger.

Lakering med klar lak
Ved denne behandling opnås der en meget slidstærk overflade. Lakering kan anvendes på alle træsorter.
Lakeringen foretages med 2 x lakering med en mellemslibning imellem de 2 lag. Der anvendes som standard en lak
med glans 30. Vi kan også tilbyde lakering med en mat lak, glans 10.
Lakering med hvidpigmenteret lak
Denne form for lakering har de samme egenskaber som lakering med klar lak, blot med en lysere overflade. Overfladen sprøjtelakeres med et hvidpigment i blandingsforholdet 2/20. Kan anvendes på de fleste træsorter.

Malede overflader
Træet grundes fra fabrik. Efter en mellemslibning kommer så den færdige overfladebehandling i form af en maling
i den ønskede farve. Malingen sikrer en hård og glat overflade. Behandlingen laves i alle farver. Standardfarven er
hvid, RAL 9010.
Rengøring og vedligeholdelse af lakerede og malede overflader
Rengøres med en hårdt opvredet klud, generelt uden brug af rengøringsmidler. Hvis det er nødvendigt anbefales
sæbespåner. Efterbehandles med en vandbaseret gulvlak efter behov, hvilket er individuelt afhængig af brugen.
Typisk 1-2 gange årligt - dog altid inden lakken er gennemslidt. Trinoverflader skal lakeres oftere end resten af
trappen. OBS: Lakering med hvidpigmenteret lak er meget svær at efterreparere, og den nye overfladebehandling
kan afvige fra tidligere lakerede områder. Følg altid vejledningen på produktet.

Oliebehandling
Ved oliebehandling opnås der en god overflade, der er afvisende overfor støv, snavs og væsker. Oliebehandlingen
fremhæver træets naturlige struktur og tilfører træet en varmere tonenuance. Behandlingen kan anvendes på
samtlige træsorter. Ved behandlingen får trappen 1 x olie. Det anbefales, at efterbehandle trappen 2-3 gange med
olie efter montering af trappen. Vi tilbyder desuden en hvidolie, hvor der er tilsat et hvidpigment, således du opnår
en lysere overflade. Oliebehandlede trapper er nemmere at reparere for ridser og småskrammer end fx lakerede
overflader.
Rengøring og vedligeholdelse af olierede overflader
Rengøres med en klud hårdt opvredet i rent, lunkent vand. Aldrig benyt sæbe eller sulfo. Efterbehandles med et
tyndt lag olie beregnet til trægulve. Typisk 1-2 gange årligt efter behov. Dette kan købes i byggemarkedet - altid
følg vejledningen på produktet. Al overskydende olie aftørres med en tør klud. Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter endt byggeperiode, efterbehandler alle olierede overflader.

Ludbehandling
Ludbehandling tilbydes i to varianter; naturlud hvis træet skal fremstå med sin naturlige overflade eller med en
kalklud, hvis træet skal fremstå med et lyst udseende. Behandlingen kan kun anvendes på nåletræ (fyrretræ, douglas mm.) Ludbehandlede trapper er nemmere at reparerer for ridser og småskrammer end fx lakerede overflader.
Rengøring og vedligeholdelse af ludbehandlede overflader
Rengøres med en klud hårdt opvredet i rent, lunkent vand. Efterbehandles med enten ludsæbe eller sæbespåner.
Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter endt byggeperiode, efterbehandler alle overflader der er ludbehandlede. Sørg for, at træet altid er mættet med sæbe.

Anden form for overfladebehandling? - Ring og vi finder en løsning.
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Designtrapper

Vores designtrapper er for dig, der ønsker en trappe, som skiller sig ud og er noget ud over det
sædvanlige. Designtrappen er vores bud på, hvordan vi forener de vilde ideer med praktiske løsninger,
som gør din trappe unik. Designtrapperne laves selvfølgelig i træ, men det er også her, du kan vælge
eksklusive løsninger fx gelænder i stål og glas. Design er produktlinjen, hvis du ønsker følgende:
Centervange
Krumninger
Glas- og stålgelænder

Når du ønsker en designtrappe, rådgiver vi dig hele vejen igennem processen. Vi besøger dig gerne, sætter
os ind i dine ønsker, inspirerer og tager ansvaret for opmålingen. Vi er med under hele forløbet, så du er
sikker på at få din drømmetrappe i vores kvalitet. Bliv inspireret i vores gallerier og kontakt os allerede i
dag, hvis du drømmer om en trappeløsning ud over det sædvanlige.
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Hovedtrappeforlængelse
BV Trappen tilbyder i stigende grad hovedtrappeforlængelser til spændende projekter rundt om i Danmark. Vi tilbyder unikke tilpasninger til eksisterende forhold, hvor detaljen er i fokus og trappens antikke
udtryk bevares. Forinden ordre tager vi ud og kigger på projektet, foretager alle
nødvendige opmålinger - altså klarer alt forarbejdet forinden produktion. Montagen foretages af erfarne
trappemontører, som klarer alle nødvendige tilpasninger til den eksisterende hovedtrappe.
Kontakt os allerede i dag og få en uforpligtende samtale med en af vores erfarne trappekonsulenter.
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Etagehøjde

Etagehøjde

Måles lodret fra færdig gulv nedre plan til færdig gulv øvre plan. Sørg for, at gulvet er
plan.

Loftshøjde

Måles lodret fra færdig gulv nedre plan til underkant loft. Sørg for, at gulvet er plan.

Øvre plan

Loftshøjde

Sådan måler du
Hulmål

Længde x bredde

Nedre plan

Ligeløbstrappe

Alle mål skal måles udvendigt og vandret. Er trappen udført med gelænder på den ene side, bør trappens bredde (D-mål) mindst
være 40 mm. mindre end trappehullets bredde. (Fingerfri)
Ved skrå indtrin laves forskellen mellem vangerne (S-mål) som standard med ca. 200 mm. forskel eller efter kundes ønske.

S

D

D
A

A

Kvartsvingstrappe

Alle mål skal måles udvendigt og vandret. Er trappen udført med gelænder, bør trappens bredde (D-mål) mindst være 40 mm.
mindre end trappehullets bredde. (Fingerfri)
Ved skrå indtrin laves forskellen mellem vangerne (S-mål) som standard med ca. 200 mm. forskel eller efter kundes ønske.

B

B

D

A

D
A

D
D

S

Halvsvingstrappe

Alle mål skal måles udvendigt og vandret. Er trappen udført med gelænder, bør der være min. 40 mm. mellem trappeløb A og C.
(Fingerfri)
Ved skrå indtrin laves forskellen mellem vangerne (S-mål) som standard med ca. 200 mm. forskel eller efter kundes ønske.

B

B

A

C

D
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D

A

C

D

D

Opmålingsskema
Afgive ordre på trappe iflg. nedenstående

Jeg ønsker at:

Modtage tilbud på trappe iflg. nedenstående

Navn

Adresse

Postnr. og By
Tlf.

E-mail

Evt. trælast

Kontaktperson
Leveringsmåde

Trappetype

Usamlet

For kvart- og halvsvingstrapper

Højre- eller venstregående
For ligeløbstrapper

Gelænder på højre eller venstre side
Gelændertype

Samlet i løb

Afhentes

Tilbehør til trappe:

Lukket med stødtrin

Monteret

Ja

Nej

Klodstrin nederst

Børnesikringslister

Håndliste på væg over for- eller bagvange
Trinafdækninger

Trappe med opsadlede trin
Låge øverst/nederst
Vandret gelænder
Tegn gerne placering med mål

Håndlistetype
Stolpetype
Træsort trin __________________________

Mål på trappen:
Længdemål:

Træsort håndlister _____________________
Overfladebehandling

Etagehøjde
Loftshøjde

Trappehullet, længde
Trappehullet, bredde

A-mål

mm

B-mål

mm

S-mål

mm

C-mål

D-mål

mm

mm

mm

mm

mm
mm

Bemærkninger
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DANSKPRODUCEREDE TRAPPER FRA EGEN FABRIK I THY

RÅDGIVNING OG KUNDESERVICE I ØJENHØJDE - OGSÅ EFTER KØBET

PROFESSIONEL OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV PRODUKTION GIVER DIG MARKEDETS BEDSTE PRISER
SHOWROOM I THY OG GLOSTRUP

ALLE TRAPPER ER LAVET EFTER MÅL - INGEN STANDARDTRAPPER DER SKAL TILPASSES
VORES MEDLEMSKAB AF DANSK TRAPPE KONTROL ER DIN GARANTI FOR KVALITET
KORT SAGT: DET SIKRE TRAPPEVALG!
Forhandler:

www.bv-trappen.dk

BV Trappen A/S | Følhøjvej 3, Koldby | DK-7752 Snedsted | CVR 37349127 | Tlf. 97945711 | info@bv-trappen.dk

