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Renoveringstrappsteg 
- enkla steg till din nya trappa!

TRAPPSYSTEMET INNEHÅLLER: 

A. PLANSTEG med trappnos 
B. SÄTTSTEG för stängda trappor
C. BAKKANTLIST för öppna trappor
D. SKARVDEL
E. PLANSTEG med dubbel trappnos  
F. LAMELLKEX H9 till skarvdelar 
G. GOLVOLJA
H. SLIP-KIT 
I. PARKETT-KITT ekfärgad
J. MONTERINGSLIM MS-Polymer

TÄNK PÅ ATT:

• när du använder bakkantlist (C) så ska du lägga till 6 mm på plansteget (A).
• planstegets (A) djupmått är mätt från stegets insida
• plansteg med dubbel trappnos (E) kan delas, så att du får ut flera trappsteg av ett.
• skarvdel (D) används till vilplan och till extra djupa steg. Alla sidor på skarvdelen och
   baksidan på planstegen är spårfrästa för att lätt sammanfogas med hjälp av lamellkex (F).
   Placera ut kexen med ca 20 cm mellanrum.
• montera stegen med montagelim av typen MS-Polymer (innehåller inga lösningsmedel).
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 (trappnosens invändiga mått respektive tjocklek)

LAMINAT 

- kärna av 8 mm mdf, i färgerna ek, silvergrå ek, vit och wenge

TRÄSLAG:
EK - 15 mm stavlimmad massiv grundoljad ek 

VALNÖT - 2 mm grundoljad valnötsfanér med kärna av kryssfanér

LÖNN - lackad (halvmatt) 2 mm lönnfanér med kärna av fingerskarvad lönn
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TÄNK PÅ ATT:

• när du använder bakkantlist (C) så ska du lägga till 4 mm på plansteget
• planstegets (A) djupmått är mätt från stegets insida
• sättsteg (B) används till stängd trappa
• baksidorna av planstegen är spårfrästa
• montera stegen med monteringslim (E) av typen MS-Polymer (innehåller inga lösningsmedel)

TRAPPSYSTEMET INNEHÅLLER: 

A. PLANSTEG med trappnos 
B. SÄTTSTEG för stängda trappor
C. BAKKANTLIST för öppna trappor
D. LAMELLKEX H9 
E. MONTERINGSLIM MS-Polymer
F. HALKSKYDDSTEJP för säkrare fotfäste
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LAMINAT - 48 mm

 (trappnosens invändiga mått respektive tjocklek)
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Gör det själv 
- enkel montering redan idag!

Steg nr
Stegytans

längd (mm)
Stegytans djup 

(mm)
Bakkantslist/
Sättsteg (mm)
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Gör så här:  Mät upp din trappa steg för steg och fyll i tabellen till höger. Glöm inte att även mäta upp bakkantslist om du har en öppen 
trappa eller sättsteg om du har en stängd trappa. Välj träslag/färg och fyll sedan i antalet steg och tillbehör i tabellen. 
Ju mer noggrann du är dessto lättare är det för butiken att ta fram ett totalpris på din nya trappa. Lycka tiLL!

Så här mäter du stegytans längd och djup på de snedskurna 
stegen om du har en svängd trappa. Använd en trappstegsmä-
taren för att mäta så exakt som möjligt och enklast få fram rätt 
mått på de nya planstegen. För ut pekarna till trapstegets alla 
hörn och lås dem genom att skruva åt muttern.
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Bakkantslistens/Sättstegets längd

Minimalt underarbete. Slipa bort eventuella 
ojämnheter.

Markera mallen på stegets undersida, såga 
till det. Vid öppen trappa, lägg till 6 mm (trä)
resp 4 mm (laminat) på djupet.

Grunda och måla vagnstyckena. Passa in
mallen och skär till den efter trappsteget.

Finpassa steget i trappan. Lämna några milli-
meter i varje sida. Sprid ut lim och montera. 
Vid behov, tyng alternativt tvinga ned steget.

Vid öppen trappa, såga till bakkantslisten. 
Limma alt. skruva fast den.

Vid stängd trappa - måtta, såga till och 
limma fast sättsteget innan du monterar det 
ovanpåliggande plansteget. Foga eventuella 
springor med parkettkitt. 

MONTERA NYA TRAPPSTEG REDAN I DAG! SÅ HÄR GÖR Du - STEG FÖR STEG:


