Trappor

SÅ VÄLJER
DU TRAPPA FÖR
DITT NYA HUS
Ska du bygga ett hus med flera våningar? Då bör du
redan nu fundera över vilken trappa som passar bäst in
i huset. Vårt Nya Hus har pratat med två experter som
kommer med sina bästa tips och råd.

LJUST TRÄ.
Från ATAB-trappan
kommer den moderna modellen WF
NA Nyhamnsläge i
lackad och vitmålad
ask.

TIDIG PLANERING

VITMÅLAT.
Från Drömtrappor kommer den
vitmålade, täta trappan Solid med traditionell räckestyp.

VAL AV MODELL

INSPIRATION

Många kanske väntar med att
planera in trappan, men ju tidigare
i byggprocessen du bestämmer dig
för modell och placering av trappan,
desto bättre.
– En trappa kräver mycket plats
och är den det sista man planerar in
får man kanske inte lika stor valmöjlighet när det gäller modell och vart
den ska stå. Den kan dessutom bli
obekväm att gå i om den blir brant
eller för smal, säger Josefin Ekberg
på Danska Trappor.
När det kommer till placering bör
man tänka logiskt - var i huset är det
mest naturligt att placera trappan?
– Sedan bör man också se till så
att den tilltänkta trappan verkligen
får plats. Ta hänsyn till storlek på
hålmått, snedtak och dörrars och
fönsters placerings i förhållande till
trappan samt om det finns bärande
väggar att fästa trappan emot, säger
Per-Ola Ström.
Traditionellt sett har man ofta
placerat trappan i närhet till husets
entré, vilket fortfarande är vanligt.
Tänk dock på att grus och vatten
gärna samlas på trappstegen, vilket
i förlängningen orsakar slitage.
Försök därför ha ett något större
avstånd till ytterdörren, om det är
möjligt.

Idag finns en hel uppsjö av olika
trappor, både gällande material,
färg, form och funktion. Här kan 
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trappa bör man
först och främst se till att trappan
uppfyller dagens krav på funktion
och säkerhet, vilket självklart blir
extra viktigt om man har små barn
i familjen. Men en välfungerande
trappa kan också förhöja hemmets
estetiska uttryck, och även påverka
husets totala värde.
– Det viktigaste att tänka på är
trappans placering och utseende, samt att den är funktionellt

när man väljer

utformad, säger Per-Ola Ström
på ATAB-trappan, marknadsansvarig på ATAB-trappan, och
fortsätter:
– Fundera över era behov - kommer ni springa mycket i trappan
eller använda den mer sällan?
Kommer den vara det första man
ser när man kommer in i huset
eller placeras mer undangömt? Är
trappan väl synlig blir det självklart viktigare med utseendet.
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INSPIRATION

Trappor
TIDLÖS STIL.
Från Danska Trappor
kommer modellen
Snekkersten med steg
i ek och underliggande
vagnstycken. Spjälor i
rostfritt stål.

det vara bra att först och främst utgå
ifrån husets övriga stil och låta den
bestämma vilken variant man ska
ha på trappan. Fundera också över
om du vill att trappan ska tala för sig
själv och sätta prägel på huset, eller
om den ska smälta in.
– Många ser trappan som en
skulptur och vill placera den centralt i huset där den syns. Andra vill
att den ska vara mer praktisk, utgå
från hallen och smälta in, säger
Josefin Ekberg och fortsätter:
– Med trappvalet får man en
chans att sätta personlig touch på
boendemiljön och göra sitt hus
unikt. Idag finns det otroligt många
modeller och tillval vilket gör att
inga drömmar är för stora.
SÄKERHET

TRENDER

Precis som i all annan inredning
går det också trender i trappor,
och här är det ofta husmodellens
stil som styr. Under de senaste
åren har vi sett en ökad efterfrå-

INBYGGT. Modern inbyggd trappa med steg och
sättsteg i liv, runda vägghandledare. Modellen
heter Optimal 0.0.0-6 och kommer från Drömtrappor.

MODERNT.
Modern och luftig
trappa i trä, glas och
stål. Kommer från
ATAB-trappan.

gan på New England-hus och hus i
klassisk stil, vilket också påverkat
trapptrenden
– Vi ser mycket New England-inspirerade trappor med olika nyanser
på ek eller ask. Men det är även
populär med moderna luftiga, lösningar och räcken med glas, säger
Per-Ola Ström.
Även på Danska trappor kan man

identifiera trender, bland annat att
fler och fler ser på trappan som en
viktig designmöbel.
– Skulle jag bygga hus skulle jag
absolut välja att placera trappan
där den får synas, och då välja en
modell med fina detaljer. Ett bra
exempel är vår trappa Snekkersten
som är otroligt vacker och stilren,
säger Josefin Ekberg.
c

Oavsett vilken trappa du väljer bör
säkerheten komma i första hand,
framförallt om du har små barn i
familjen.
– Trappan ska uppfylla de moderna säkerhetskrav som Boverket
ställer ifråga om barnsäkerhet, säger
Per-Ola Ström.
Här gäller det att man har
barnsäkra räcken som varken är
klättringsbara eller har för stora
öppningar. Det får vara max 100
millimeter mellan räckeståndare
och 100 millimeter mellan varje
steg. Det bör dessutom finnas ett
skyddande räcke på sidan samt
barnsäkra grindar. Väljer man en
öppen trappa bör man montera
barnsäkringslister under stegen så
att öppningarna mellan planstegen
inte överskrider 10 cm.
– Idag finns det många sätt att
göra en trappa snygg utan att behöva tumma på säkerheten. I vårt
sortiment finns till exempel svängda
linjer vilket många uppfattar som
lite mer lyxigt och unikt. Om man
vill ha en trappa där säkerheten inte
går i första hand är det viktigt att ha
en dialog med sin besiktningsman,
säger Josefin Ekberg.

6 4 V Å R T N YA H U S

Hus0817.indd 64

2017-09-05 12:54

