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För ex. industri, bostad och offentlig miljö



Spiraltrappa med snabb montering.
Exakt så blir du montörens  
bästa vän.
Varför ska du välja en spiraltrappa med 8 skruvförbindelser för 
varje steg när du kan välja en med endast 3? Inte vet vi. Välj en 
lättmonterad spiraltrappa som montörerna älskar. 

Lösningen ligger i vår produktion. Vi jobbar inte med att skapa 
plockepinn, vi jobbar med sektioner. Det gör att din offert 
varken ser bättre eller sämre ut än någon annan men den totala 
kostnaden BLIR lägre. Hantverkare och entreprenörer älskar våra 
spiraltrappor – snabbmonterat och kvalitet är steget upp. Alltid.

Förseningar kostar pengar heter det. 96 procent av våra leveranser kom i tid under 
2020. Jo, det är sant. Att lova orimliga leveranstider ligger oss inte i fatet. Ärlighet varar 
längst. Och engagerade säljare finns med dig under hela processen, från förfrågan till 
materialleverans. En kontakt. En varaktig relation. En teknisk kunnig.

Standard kan kännas unikt
Onödigt ont eller skicklighet. Tillsammans med dig kan vi välja spiraltrappor som förhö-
jer det totala intrycket av byggnaden. Kombinerade standardlösningar, i rätt färg och 
för rätt miljö, kan göra att spiraltrappor inom- och utomhus blir en unik diamant runt 
halsen snarare än en jag-orkar-inte-bry-mig halsduk tagen från hallgolvet. Vi lyssnar, 
ger råd och förverkligar visioner.
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Premium S

Populärt räcke vilket klassas som barnsäkert men även kan användas inom 
industrin. Räckeshöjden är enbart 900 mm över trappnos, där även ledstången 
är placerad. Därför är denna lösning enbart att rekommendera för trappor med 
en maximal höjd på 3 meter.

STANDARDLÖSNING BARNSÄKERT SPIRALTRAPPA
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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 INDUSTRIELL SPIRALTRAPPA
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Varia P

Barnsäkert och lite mer exklusivt räckesalternativ för spiraltrappor med 
räckesfyllnad av plåt. Som standard produceras räcket av 2 mm. perforerad 
plåt. Med ø10 mm hål i fyrkantsdelning c/c 15 mm. Kan även levereras med 
annan perforering av plåt om så önskas.

RÄCKE AV PLÅT
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Varia X

Barnsäkert räckesalternativ med fyllnad av sträckmetall. Som standard 
produceras räcket med stående maska 5023x28x2,0 mm. Kan levereras med 
valfri maskstorlek. Men tänk på att största horisontella öppning får vara max 
30 mm för att räcket skall ses som barnsäkert, ej klättringsbart.

RÄCKE AV STRÄCKMETALL
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Räcke för spiraltrappa med tät eller perforerad plåt? Du 
väljer. Standardlösning är perforerad 1,5 mm plåt med ø10 
mm. fyrkantsdelade hål c/c 15 mm. Både steg och led-
stång ligger dold från utsidan bakom plåten. Självklart  
är plåten även möjlig att lackera för ännu mer ”effekt”.

Edge P

Räckesalternativ med fyllnad av trådgaller. Som standard 
produceras räcket med svetsat galler 30x30x3 mm. Kan 
även levereras med flätat eller krenelerat trådgaller samt 
valfri maskstorlek. Men tänk på att största horisontella 
öppning får vara max 30 mm.

Varia T

Stilrent och helsvetsat räcke i större sektioner. Detta 
betyder ett snabbt montage och estetiskt tilltalande 
produkt. Våra kunders mest populära val av räcke för 
spiraltrappor både inne och ute. Extra ledstång, 900 mm 
över trappnos, vilket är krav på alla trappor enligt BBR.

Premium D



Spiraltrappa som utrymningsväg.
Här vet vi att budgeten ofta avgör valet. Därför ska du välja en 
snabbmonterad standardlösning. Men som kan varieras i design 
där det behövs. Vi 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 dess- 
utom 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.

Alla spiraltrappor för utrymning bedömda i Byggvarubedömningen och A-klassade i 
Sunda Hus Miljödatabas.

Spiraltrappor / 15

abcsolutions.se



Service-/tillgångs och  
industritrappa
Den måste stå där. Inte för att den kommer användas ofta, 
men den är viktig. Här vet vi att budgeten är avgörande valet. 
Därför ska du välja en snabbmonterad standardlösning. Men 
som kan varieras i design där det behövs. Vi hjälper dig att hålla 
budget och bli klar i tid.

Spiraltrappor är en platsbesparande och priseffektiv lösning. ABC Solutions  
trappa av typen Perform, monteras snabbt och är alltid i sitt grundutförande  
R30-brandklassad.
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Spiraltrappa för interiör miljö
Låt spiraltrappan ta plats och bli något som ögat dras till. Gör 
din trapp unik genom att välja färg och träslag som det lilla 
extra. Varför inte sköna trappsteg med tygmatta? Genom att 
kombinera våra priseffektiva standardlösningar, kan din trappa 
ändå få en egen design. Men inom budget.

För spiraltrappor i interiör miljö så som bostad, kontor eller offentlig miljö. Använd 
ABC Solutions spiraltrappa ”Design”. Trappans steg är betydligt nättare i sin ut- 
formning än för våra utrymningstrappor. Stegen hängs med hjälp av hylsor på  
centrumsröret. Alla bultförbindelser levereras i rostfritt material och svetsarna är  
av högsta klass. Det är detaljerna som gör det.
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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  
steghylsan som snabbt hakas på en bult i centrumröret.

Durksteg SGD3476

Speciellt framtaget steg av finmaskig pressdurk, för  
exteriöra spiraltrappor som nyttjas dagligen. 
Masköppningen är enbart 30x9 mm. vilket ger god  
klacksäkring. För extra halksäkerhet har stödstålet i 
gångriktningen sågtandats. Steget är populärt till loft-
gångstrappor utomhus.

Durksteg LYX3311s

För utrymning eller industritrappor där det ej önskas 
genomsikt, kan ett tätt plåtsteg passa. Plåten är räfflad 
vilket ökar friktionen och halksäkerheten i torra och  
varma miljöer. Steget lämpar sig inte utomhus eller i  
kalla utrymmen eftersom det blir halt och snö lägger sig.

Steg av tårplåt
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Stegyta producerad av lättdurk, typ AP/SERR. Även kallad 
”Hajkäft”. Producerad av en 2-3 mm plåt som stansats 
och efterlämnat sig en konvex och mycket vass yta.  
Steget används nästan uteslutande i miljöer inom  
industrin där tex olja eller annan vätska spills och den 
absolut bästa halksäkerhet krävs.

Lättdurk typ AP/SERR

För en riktigt aggressiv miljö. Ex. badhus med sitt klor- 
vatten eller industrimiljöer där frätande vätskor kan  
förekomma som hotar livslängden på metall.  Stegplan av 
GRP/plastdurk infälld i ett ram av varmförzinkat eller  
syrafast stål ger en lång livslängd. Är halk-, brandsäkert 
och temperaturisolerande.

GRP-/Plastdurk

Sätt färg på dina steg. När du väljer en spiraltrappa med 
plansteg av Terrazzo från ABC Solutions. Så har du hela 
Herrljunga Terrazzos sortiment att välja från. Ytan är hård 
och lättstädad. Men precis som alla andra täta plansteg 
så lämpar sig steget bäst för spiraltrappor inomhus.

Steg med terazzo

Visst är det väl något speciellt att kombinera trä och  
lackerat stål. Ek är ett mycket populärt träslag. Men du 
kan även välja Ask, eller Alm. ABC Solutions samarbetar 
med Herrljunga Ledstång AB för att garantera bästa 
möjliga snickeriarbeten anpassade för trästegen till våra 
trappor.

Steg med trä

Steget för dig som vill där stegytan med betong eller 
en snygg plattsättning. I grunden levereras det som ett 
armerat tråg för betongfyllnad och kan användas som 
sådant. Eller plattsättas. Ytan blir lätt att hålla ren och 
passar de flesta inomhusmiljöer.

Steg för betong/klinker

Matcha golvmattan med trappan. Steget levereras med 
en plan, försänkt yta anpassad för ditt val av tygmatta 
eller linoleum. Steget passar till trappor i kontor, bostad, 
skolor eller andra offentliga miljöer.

Steg för matta
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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 ditt räcke. Balkong- och 
loftgångsräcken 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
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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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