
STABILT, HÖGKVALITATIVT
OCH EFFEKTIVT
VACKRA OCH BESTÄNDIGA TRAPPOR – FÖR BÄSTA KOMFORT

UBAB BETONGTRAPPOR



Vi erbjuder ett unikt system, från förprojektering till uppföljning. 
Vi ser oss också som en partner med engagemang och totalansvar. 
Det är ett tankesätt som premierar långsiktighet och där ständiga 
förbättringar alltid står i fokus. Det vi kallar ”Ett hållbart bygg-
system” är ett systematiserat arbetssätt som hela tiden strävar 
efter optimeringar gällande ekonomi, byggteknik, estetik och funk-
tion. Med hållbart menar vi dels betongens egenskaper som ger 
robusta, långlivade byggnader, dels att vi bygger energieffektiva 
byggnader samt att vi vill skapa långsiktiga och levande relationer. 

Välkommen till oss på UBAB!

ETT HÅLLBARTBYGGSYSTEM
VÅR METOD FÖR ATT SKAPA SÄKRA, MILJÖVÄNLIGA OCH LÖNSAMMA BYGGPROJEKT.

UBAB BETONGTRAPPOR

MÅNGA FÖRDELAR MED BETONG
Betongtrappans tyngd ger stabilitet och mycket goda 
förutsättningar till en brandsäker och ljuddämpande miljö. 
Montaget går snabbt och enkelt, oftast med ett eller två 
lyft per våning. Våra trapplösningar är kvalitetssäkrade 
och har mycket lång livslängd.

HANTVERKSMÄSSIG TILLVERKNING
Trapporna gjuts upp och ner och får en fi nrollad under-
sida, väl lämpad för målning. Ovansidan utförs ofta slipad. 
Antingen slipad gråbetong med lyster från svenskt berg 
eller med terazzo-teknik. Terrazzo är en valbar stenbland-
ning, ofta med inslag av marmor och exklusiva sten-
material. Rätt skötta blir dessa lättstädade trappor bara 
vackrare med åren. Trappor för utomhusbruk gjuts mot 

retarder, ballasten friläggs därefter och får en elegant 
och halksäker yta med synligt stenmaterial.

Vi kan också leverera trappor i enkel gråbetong – där 
beställaren själv ombesörjer beläggning med klinker, 
matta eller trä.

BESTÄLLNING MED STOR FLEXIBILITET
Våra konstruktörer gör inledningsvis en ritning i samråd 
med kund. Bredd, antal steg och steghöjd anpassas efter 
kundens behov och förutsättningar. Vi erbjuder även mellan-
vilplan och våningsplan. Trapporna monteras enkelt mot 
bjälklagskanten och levereras med ingjutna räckesfästen. 
Vi erbjuder speciella lyftdon för extra säkerhet vid monta-
get och kan även offerera  tillverkning och montage 
av räcken.

VACKRA OCH BESTÄNDIGA 
TRAPPOR – FÖR BÄSTA KOMFORT
Trappan kan vara det som lyfter ett hus. En vacker entrétrappa och ett exklusivt trapphus kan sätta tonen för en byggnad 
som gör anspråk på att vara monumental eller konstnärligt utformad. För oss är betongtrappor synonymt med trygghet, 
skönhet och elegans. Vi tillverkar trappor med form och storlek efter kundens önskemål. Vi erbjuder ett brett utbud 
av ytor; slipad terrazzo i många nyanser, frilagd sten för halksäkerhet eller med en robust gråbetongyta.
Kontakta oss – gärna tidigt i projektfasen för bästa slutresultat.
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VÅRA TRAPPMODELLER

RAK TRAPPA
Rak trappa med vilplan 
mellan våningarna. 
Gångvänlig, lättstädad 
och lättmonterad.

Finns även för utom- 
husbruk.

SVÄNGD TRAPPA, 
U-FORMAD
Utrymmeseffektiv och 
med minimalt antal 
kranlyft. Rektangulär 
utbredning med öppen 
genomsikt.

KUNDANPASSAD 
TRAPPA
T. ex. balktrappa eller 
trappa av spindelburna 
steg som monteras på 
arbetsplatsen.

CIRKULÄR  
TRAPPA
Extra genomsikt och  
vacker. Räcke behövs  
även i yttersväng.

SVÄNGD TRAPPA, 
L-FORMAD
Funktionell och �exibel.

Klarar svåra utrymmen.

PROJEKTERING
I standardutförandet har trapporna stegdjupet 250, 275 eller 300 mm.  
En gångvänlig trappa har oftast en steghöjd mellan 165-180 mm.  
Övriga mått att beakta; avståndet mellan trappa och vägg får ej överstiga  
50 mm utan räcke eller trampskydd. Trappans genomsikt bör vara minst  
120 mm för att räcket skall få plats. Kontakta oss gärna under er  
projekteringsfas för rådgivning kring detta.

FÖR VÅR PROJEKTERING BEHÖVER VI; 

Trappmodell, våningshöjd, steghöjd, stegdjup, trappbredd, typ av stegyta och 
om trappan är vänster- eller högergående. Eventuell terrazzokulör anges med 
UBABs beteckning, UBAB 31:01 etc.

Vilplan monteras normalt med ståldubbar i väggursparing. Våningsplan mon-
teras på omkringstående väggar. Planelementen kan monteras med ljuddäm-
pande upplag där krav finns på stegljudsdämpning, (enligt BBR). Montage-
detaljerna är projektspecifika. Nedan följer illustrationer  
av de vanligaste:

Första stegets anslutning mot 
bjälklag eller bottenplatta.

Sista stegets anslutning mot 
bjälklagskant massivt bjälklag.

Sista stegets anslutning mot 
bjälklagskant av håldäck.

Mellanvilplanets anslutning  
mot betongvägg.

Terrazzotrappa med  
kontrastmarkering.

Ingjutet räckesfäste.








