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Elegant

®

Trappor med
livslång kvalitet

Spartrappor med stil och klass
byggda med lång hantverksmässig tradition

Fakta och
inspiration vid ditt val av
spartrappa

Spartrappor
När trapphålet är litet och utrymmet
begränsat är spartrappan en effektiv
och optimal trapplösning.
Redan efter de första stegen i en
spartrappa från ATAB Trappan upplever du kvalitén i varje detalj. Spartrappan är tyst och bekväm att gå i
och har en omsorgsfullt bearbetad
ytfinish.
Tack vare ”varannat-steg-principen”, kan du gå ner i spartrappan
utan att vända dig om och behöva
”backa”. Lämplig till loft i villor, sommarstugor, torp... platser där det är
trångt och med ett begränsat utrymme. Spartrappan kan placeras
fritt i ett rum.

Trappor med
livslång kvalitet
Spartrappa Elegant

Spartrappa Exklusiv

Spartrappa Elegant finns med 32 mm
kvistig furu i vanger och steg och i
bredderna 550 respektive 700 mm.
Lackerat utförande med ATAB Trappans miljövänliga och slitstarka EcoFinishTM.

Spartrappa Exklusiv finns med 42
mm i vanger och steg. Du kan välja
på alla ATAB Trappans stolpar, handledare, träslag och ytbehandlingar –
lackat, målat, betsat, oljat och obehandlat. Väljer du lackat utförande
får du ATAB Trappans miljövänliga
och slitstarka EcoFinishTM.

Spartrappa Elegant anpassar du lätt
efter din takhöjd, se tabell nedan.

Spartrappa Exklusiv kan måttanpassas helt efter dina önskemål.
Våningshöjd
2000
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2400

2600
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Antal steghöjder
10
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1588
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1838

1963

Trappans planmått
1338
1463
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ATAB Trappan har designat och tillverkat trappmöbler av trä i mer än
ett halvt sekel. Vid materialval och
tillverkning tar vi alltid största möjliga hänsyn till vår miljö.
ATAB Trappans nya ytbehandling
EcoFinishTM – är en mer än dubbelt
slitstark ytbehandling mot tidigare
och dessutom helt fri från formaldehyd. Detta innebär bästa miljö. Alla
ATAB Trappans material är återvinningsbara.
En ATAB Trappa är tillverkad för
att hålla i många generationer och
skonar både vår inre och yttre miljö,
därför talar vi om trappor med livslång kvalitet.

