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För bostad och offentlig miljö.



Raka trappor för utrymning.
När det gäller brandtrappor vet vi att budgeten ofta avgör 
valet. Men du behöver inte gömma undan denna ”måstetrappa” 
Kombinera våra standardlösningar, så håller du nere priset, men 
får ändå en snygg ståltrappa. Vi hjälper dig att hålla budget 
och bli klar i tid.

Kostnaden för din trappa är lika viktig som leveranstiden av den. För förseningar 
kostar pengar. Oavsett om du beställer en standard- eller unik trappa är det heligt 
för oss att leverera i tid. Vi jobbar inte med orimliga leveranstider, vi jobbar med 
faktiska. Hela 96 procent av våra leveranser kom i tid  2020.

Kontakten håller takten
En mindre utrymningstrappa, eller till ett större projekt - du får en kontaktperson. 
Samma kontakt. Alltid. Din personliga rådgivare har teknisk kunskap och håller takten 
genom att aldrig släppa fokus på ditt projekt. Tillsammans hittar vi en lösning som 
passar ditt projekt, din budget och tidsplan. 

Miljöbyggnad Guld
Alla trappor från ABC Solutions finns med och är bedömda i Byggvarubedömningen 
och Sunda Hus miljödatabas med betyg som är godkända för miljöklass Guld.
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Byggnaden DEG 42, även känd som 
”The Wedge”. Nominerad och vinnare 
av diverse arkitekturpriser. Idén till 
den svartlackerade, fasadklättrande 
utrymningstrappan mot den röda 
tegelfasaden, fick arkitekterna från 
New Yorks kända Meat packing district.

Utrymningstrappa till kontors-

fastighet mitt i Oslo, Norge.



Durksteg för barnsäkrade trappor tack vare sparklisten i 
bakkant. Priseffektivt och slitstarkt steg som ger låg vikt, 
som i sin tur ger lägre pris. Släpper effektivt igenom snö 
och smuts. Alla durksteg till raka trappor levereras med 
ASN vilket även kan pulverlackeras för luminanskontrast.

Durksteg SGD3438+

Räcke typ Comfort

Barnsäkert räcke i standardutförande. Svetsat av olika typer av stålprofiler 
för att få tilltalande design. Ledstången sitter 900 mm ovan trappnos som 
standard. Önskar du dubbel ledstång eller annat material än stål, är det ett 
möjligt tillval beroende på trappans användningsområde.

STANDARDLÖSNING BARNSÄKER UTRYMNINGSTRAPPA
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Marknadens mest populära durksteg? Priseffektivt och 
slitstarkt steg som ger låg vikt, som i sin tur ger lägre pris. 
Släpper effektivt igenom snö och smuts. Alla durksteg 
till raka trappor levereras med ASN (säkerhetsframkant) 
vilket även kan pulverlackeras för luminanskontrast.

Durksteg SGD3438

Räcke typ Bas 1

Standard räckesalternativ för industriella fastigheter. Kan även användas 
till utrymningstrappor där barn normalt inte vistas. Enkel ledstång med 
knälist/följare som standard. Normalt svetsat till vangstycket, men kan även 
produceras avtagbart vid behov.

STANDARDLÖSNING INDUSTRIELL UTRYMNINGSTRAPPA
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Spiraltrappa som utrymningsväg.
Den lättmonterade spiraltrappan ”Perform” -  kapar din 
monteringstid och därmed dina kostnader för montage.  
ABC Solutions hjälper dig att hålla budget och bli klar i tid.

Att använda en spiraltrappa för utrymning är mer regel än undantag i både Sverige 
och Norge. Det är en platsbesparande och priseffektiv lösning. Behöver du dessutom 
en snabbmonterad trappa som i sitt grundutförande är R30-klassad i upp till 24 
meter? Då är ABC Solutions brandtrappa av typen Perform rätt för ditt projekt.

Miljöbyggnad Guld
Alla trappor från ABC Solutions finns med och är bedömda i Byggvarubedömningen 
och Sunda Hus miljödatabas med betyg som är godkända för miljöklass Guld.

Monteringsanvisning som 3D-film
Titta in på vår hemsida för att se hur enkelt spiraltrappan monteras.
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När den ”onödiga” brandtrappan 
används för att förstärka varumärket 
till företaget, istället för att gömmas 
undan. 24 Storage´s nybygge i Uppsala 
fick inte bara en lättmonterad och R30 
klassad spiraltrappa. Här valde man att 
lackera trappans räcke i sitt varumärkes 
unika orange. 

Utrymningstrappa till lagerho-

tell 24 Storage, Uppsala 



Det mest använda durksteget till ABC Solutions R30- 
klassade spiraltrappor för utrymning. Enkelt underhåll 
då de stora masköppningarna släpper igenom snö och 
smuts. Priseffektiv montering tack vare den kuvade steg-
hylsan som snabbt hakas på en bult i centrumröret.

Durksteg SGD3438

Räcke typ Premium D

Barnsäkert pinnräcke till spiraltrappor för utrymning. Räcket är utrustat med 
extra ledstång på 900 mm höjd, vilket enligt senaste BBR är krav även på 
brandtrappor. Räcket monteras i sektioner om ”3-steg” vilket gör ditt montage 
snabbare, och därmed mer priseffektivt.

STANDARDLÖSNING BARNSÄKER UTRYMNINGSTRAPPA
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Det mest använda durksteget till ABC Solutions R30- 
klassade spiraltrappor för utrymning. Enkelt underhåll 
då de stora masköppningarna släpper igenom snö och 
smuts. Priseffektiv montering tack vare den kuvade steg-
hylsan som snabbt hakas på en bult i centrumröret.

Durksteg SGD3438

Räcke typ Bas 1

Standard räckesalternativ för utrymningstrappor till industriella fastigheter. 
Kan även användas till utrymningstrappor där barn normalt inte vistas. 
Enkel ledstång med knälist/följare som standard. Men kan förses med extra 
ledstång på 900 mm höjd över trappnos vid behov.

STANDARDLÖSNING BARNSÄKER UTRYMNINGSTRAPPA
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Estetiskt tilltalande burlösning utan vassa 
kanter! Oftast räcker det att skydda brand-
trappan med en 2300 mm hög och följsam 
segments-/ kvartsbur av trådgaller. Enkelt 
montage tack vare viktmässigt lätta sektio-
ner som skruvas ihop. Dörr med skyddsplåt 
klargjord för låssystem typ ASSA.

Segmentsbur

Burlösningar, raka trappor

Öka säkerheten genom att hindra obehöriga eller barn från att använda trappan 
med en bur eller grind. Våra burar görs normalt av trådgaller men kan levereras 
med annant material. Grindens design anpassas normalt efter trappans 
räckestyp.

TILLVAL

En grind med samma design som räcket kan 
placeras i trappans början eller slut. Grinden 
monteras mot räcket och normalt används ett 
”skjutlås” som fjäderbelastas för att mindre 
barn inte skall leka i trappan, vilket ökar säker-
heten där det behövs.

Grind
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Estetiskt tilltalande burlösning utan vassa 
kanter! Oftast räcker det att skydda brand-
trappan med en 2300 mm hög och följsam 
segments-/ kvartsbur av trådgaller. Enkelt 
montage tack vare viktmässigt lätta sektio-
ner som skruvas ihop. Dörr med skyddsplåt 
klargjord för låssystem typ ASSA.

Segmentsbur

Burlösningar, spiraltrappor

Hindra obehöriga att använda trappan med en säkerhetsbur. ABC Solutions 
burar till brand-/tillgångstrappor produceras som standard av trådgaller. Vilket 
är ett följsamt material, med liten vikt som gör montaget snabbt och enkelt. 
Förutom trådgaller kan du använda andra beklädnader. En säkerhetsbur skall 
vara just säker. Därför levereras den i sektioner där beklädnaden svetsats in i 
ramar. Vilket garanterar att det inte finns några vassa kanter.

TILLVAL

Stabil bur för den som vill täcka hela trappan 
från botten till toppen. Framsidan i radie som 
följer trappan, medans baksidan fästes in i 
fasad. Denna bur kan göras rejält hög och 
täcke in både trappa och stora avstignings-
plan. Levereras i sektioner för enkelt monta-
ge på plats.

U-bur

En grind med samma design som räcket kan 
placeras i trappans början eller slut. Grinden 
monteras mot räcket och normalt används ett 
”skjutlås” som fjäderbelastas för att mindre 
barn inte skall leka i trappan, vilket ökar säker-
heten där det behövs.

Grind
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Varmfözinkning är den vanligaste och bästa 
ytbehandlingen mot korrosion. Konstruk-
tionens delar doppas i smält zink (450 °C) 
Legeringen består av zink, nickel och vismut 
som tränger in överallt i stålet.

Varmförzinkat

Ytbehandling

Rätt ytbehandling förlänger livstiden på dina produkter. Både spiral och raka 
trappor för exteriör miljö är som standard varmförzinkade, för att klara tuffa 
nordiska väderförhållanden. Men det finns fler alternativ av ytbehandlingar 
beroende på användningsområde och placering.

TILLVAL

Ditt val av kulör får räcket att sticka ut eller 
smälta in. Vi erbjuder pulverlackering i både 
RAL och NCS. Dessutom kan vi lackera på 
varmförzinkat stål, med 5 års garanti mot 
färgsläpp - för extra hållbarhet.

Lackerat

Räcken med mycket hög korrosionsklass C5. 
Syrafast stål: SS2348 SF/AISI 316L. Används 
även inom tung industri, kust-/offshore- 
områden och reningsverk med stora mängder 
luftföroreningar och höga salthalter.

Syrafast stål
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ABC Solutions Sverige

Moster Skuggas Väg 7
67141 Arvika
0571-18 10 77  
info@abcsolutions.se

ABC Solutions Norge

Postboks 140
1410 Sofiemyr
67 11 00 90 
info@abcsolutions.no


