Spiraltrappor i gjutjärn
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Trappor i allra högsta kvalité.
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Floby Durks spiraltrappa i gjutjärn har anor från 1930-talet då
Kockums började tillverka den. På 60-talet tog ett danskt
företag över produktionen och nu har den åter tagit steget
över sundet till Sverige och Floby Durk.
En klassisk gjuten spiraltrappa ger ett helt annat intryck
och känsla än de vanliga “svetsade” ståltrapporna. I miljöer
som kräver lite extra är därför gjutjärnstrappan ett mycket välkommet alternativ.
Trappan kan användas både inomhus och utomhus. På
inomhustrappor görs en försänkning för matta på stegytan och
på utomhustrappor är stegytan räfflad för god halksäkerhet.
Trappan kan tillverkas med radie från 700 till 1200 mm
och räcket är som standard av stålrör. Ytbehandlingen är
antingen grundmålad, för färdigmålning efter montage, eller
lackerad i valfri kulör enligt NCS eller RAL färgsystem.
Utomhustrappor kan förses med skyddsbur i varierande
utförande, som hindrar obehöriga att ta sig upp i trappan.

Steg
På inomhustrappor har stegen en försänkning för matta och
på utomhustrapporna är stegytan räfflad för god halksäkerhet.

Räcke
Räcket tillverkas av stålrör. Standardräcket har en ståndare per
stegdjup och barnsäkert räcke har max. öppning på 100 mm
mellan ståndarna.

Standardräcke
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Barnsäkert
räcke
Trapporna är levererade till Pufendorfsinstitutet i Lund.

Utomhustrappa med skyddsbur av stålrör.
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Returadress: Floby Durk AB, Box 29, SE-520 40 Floby

Andra trappor från Floby Durk AB
Vi tillverkar även traditionella spiraltrappor för utomhus, industri och utrymning samt inomhus för kontor och bostad med steg och räcke i varierande utförande.
Raka trappor för utomhusbruk och industri samt trappor för kontor, offentliga lokaler
och bostäder. Dessutom gör vi kombinationer och specialvarianter som passar i alla upptänkliga miljöer.
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Hitta din trappa på vår hemsida www.flobydurk.se

