
Trappeløb til 
-renovering, ombygning eller helt nye byggeprojekter

Trappeløb
Trappeløb er velegnet både til indendørs brug i fx. etagebyggerier, 
hvor vindeltrapper er en mulighed ud over de normale ligeløbstrap-
per samt udendørs, fx. som hovedtrappe. Trapperne kan fremstilles i 
granitbeton og terrazzo - med eller uden vaskekant.

Ligeløbstrapper er den mest benyttede trappeløsning og indgår i 
1-løbs-, 2-løbs- og 3-løbstrapper, som typisk kombineres med  
separate reposelementer. Muligheden for at levere trappeløbene 
med reposelementer påstøbt selve trappeløbet foreligger også. 

Til forskel fra ligeløbstrapper har svingtrapper typisk ikke mellem-
reposer men derimod et svingende trappeløb hele vejen rundt fra 
hovedrepos til hovedrepos. Normalt udføres svingtrapper som halv- 
eller kvartsvingstrapper, hvor halvsvingstrappen svinger med 180° 
fra nederste til øverste trin, og kvartsvingstrappen med en lige og en 
svungen del svarende til en 90° svingning. Svingtrapper leveres kun 
med lige trin.

Løsninger i granitbeton er frilagt på alle synlige flader ved enten 
sandblæsning eller afvaskning. En efterbehandling, der resulterer 

Trappeløb er ikke en standardvare, men en indivi-
duel vare der udformes ud fra hvert enkelt projekt.

Kontakt os - og lad os sammen  
hæve standarden for dit næste  
trappeprojekt.

i praktiske, skridsikre overflader og 
robuste æstetiske trappeløsninger. 
Løsninger i terrazzo er efterfølgende 
slebet på alle synlige overflader.

Løbene kan efter ønske leveres med 
gelændere fremstillet i forskellige ud-
formninger og med varmgalvaniserede 
eller lakerede overflader.



Trappeløb 
Modeller og materialer

Standard-farver: Grå beton, Terrazzo, Sandblæst Dalby, 
Sandblæst Vikan eller Hvid beton.
Har du specielle ønsker til farve/overflade, så kontakt os.

Trin-modeller

Skrå bløde trin Skrå skarpe trin

Trappetyper

Ligeløbstrappe

Kvartsvingstrappe

Halvsvingstrappe

Spindeltrappe

Vindeltrappe

Vindeltrappe til  
etagebyggerier  
- støbt i 3 dele

Lige bløde trin
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S, der  
beskæftiger ca. 350 medarbejdere. Personalet er fordelt med ca. 100 ansatte hos ØSB, ca. 130 hos Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, ca. 60 på den  
nyåbnede fabrik i Svinninge samt 3 personer hos Abeo, der primært har fokus på udvikling, optimering og salg af SL-dækkonstruktioner.
Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder 
totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til anlæg, infrastruktur, tanke og landbrug.

Vores betonløsninger sætter nye standarder – og vi er altid klar til at stille vores ekspertise og erfaring til rådighed, når der skal udvikles nye og  
spændende projekter.
Kontakt os – og lad os sammen hæve standarden for dit projekt.


