
Arvidssons Snickeri AB | Fabriksgatan 8 | 534 60 Vedum | Tel 0512-788 000 | Fax 0512-400 64 | info@trapparvid.se | www.trapparvid.se

TA

TRAPPARVID
Genuint hantverk från Vedum  

TA

TRAPPARVID
Kvalitetstrappor från Vedum  

Allmän förvarings- och monteringsanvisning

Mottagande och lagring av gods

Vid mottagandet av leveransen ska godset avsynas. Vid eventuella skador skall anmälan göras till 

transportföretaget senast inom 7 dagar efter mottagandet. Synliga skador skall anmälas direkt till 

transportören och noteras på fraktsedeln.

Montera ej skadat gods.

Lagring av trappan ska ske i uppvärmd och torr lokal.

Trappan ska hanteras varsamt. Undvik att utsätta detaljer för stötar och nedsmutsning.

Montering

Trappans delar sätts ihop och skruvas i trappspindeln med skruv från oss. Om man kommer åt skru-

vas även ytterhörnen med skruv från oss. När trappdelarna kopplas samman är det viktigt att det 

blir tätt mellan steg och sättsteg, sättsteget ska skruvas fast i stegets bakkant.

Innan man skruvar fast sättsteg i stegets bakkant så måste man ”spänna” steget, det gör man lät-

tast igenom att när trappan är uppsatt så ställer sig en vuxen man (minst 80kg) på det steget som 

ska skruvas med sättsteget, när han ställer sig på det steget ska det flexa aningen och då ska man 

skruva fast sättsteg i steg. Detta görs endast i kopplingen, alla andra steg ska vara spända och fast 

skruvade från fabrik.

Då bjälklagshålet är något större än trappan måste man innan skruvning sala mellan översta sätt-

steg/ bjälklagskant och mellan vangel/vägg. Om bjälklagshålet är snett eller ur vinkel måste ytterli-

gare salning ske, trappan får ej ”dras ur vinkel” ej heller ”tryckas ihop” om våningshöjden är för hög.

Trappan skruvas sedan med rejäla skruv, från er, genom vangeln och eventuella mellanlägg in i 

regeln. Det är viktigt att trappan blir stum. Stickskruva inte trappan. Det får inte svaja mellan vang-

el och vägg, detta kan orsaka knarr. Innan trappan skruvas fast i väggarna ska den stå i våg både 

bredd och längdleds. Trappans fot ska stå stadigt på golvet.

Trappan ska även skruvas från sättsteget in i bjälklagskanten alternativt en regel under översta ste-

get som trappan vilar på. Skruva då från regeln in i bjälklagskanten, regeln upp i steget.

När trappan är uppsatt måste trappan hållas torr och ren från grus och smuts. Stegskyddets tejp-

ning måste hållas intakt och förstärkas om så inte är fallet.
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