
PRODUKTBESKRIVNING

SAMMANFATTNING

• Lätt montering

• Sträckmetall för bästa  
 halkskydd

• Varmgalvaniserad för  
 bästa rostskydd

• Stapelbara trappsteg

• Renoveringsbara  
 trappsteg

Lösa TrappsTeg

EGENSKAPER 

Dimensioner:

Material:

Tillbehör:

700x200 mm 
900x200 mm
1200x200 mm

Sträckmetall +  
varmgalvaniserad

Stolpe för lösa steg

Produktnamn:

Kategori:

Lösa Trappsteg 

Trappor & steg

ART-NR: N/A
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Våra lösa trappsteg är perfekt för 
att enkelt och rationellt bygga en 
flexibel byggtrappa i valfri höjd. 

Möjligheterna är oändliga med 
våra två varianter av trappsteg; 
med fast vinkel om 42° och en 
steglöst ställbar variant. 

Trappstegen har bästa halksä-
kerhet och rostkydd med stort 
genomsläpp av snö och smuts. 

https://www.bgfix.se/losa-trappsteg


- Bygg din egna flexibla trappa i valfri vinkel 
mellan 15 och 50°. 

- Välj din höjd och vinkel på trappen

- Använd god kvalitet på vangstycke av trä (vi 
rekommenderar minst 45x200mm virke, tryck-
impregnerat). 

- Använd även skuv av god kvalitet (vi rekom-
menderar minst 6x75mm skruv). 

- Börja med det undre steget och montera ge-
nom att klossa nästa stegs konsoll ovanpå det 
andra tills trappen är färdig.

STÄLLBAR KONSOLL

Art. nr Storlek Vinkel Vikt Pall
n/a 700x200 mm Ställbar 3,6 kg 50 st / pall
n/a 900x200 mm Ställbar 5,3 kg 50 st / pall
n/a 1200x200 mm Ställbar 6,6 kg 45 st / pall
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Art. nr Storlek Vinkel Vikt Pall
n/a 700x200 mm 42° 3,9 kg 100 st / pall
n/a 900x200 mm 42° 5,6 kg 100 st / pall
n/a 1200x200 mm 42° 7,0 kg 45 st / pall

FAST KONSOLL

- Använd god kvalitet på vangstycke av trä (vi 
rekommenderar minst 45x200mm virke, tryck-
impregnerat). 

- Använd även skuv av god kvalitet (vi rekom-
menderar minst 6x75mm skruv). 

- Antal steg = Totala höjden i meter gånger 5
Detta ger steghöjden 20cm.

- Längd på vangstycke / sidoplank = Antal 
steg + 1 gånger 0,3m.


