
Portofino Spiraltrappa

Spiraltrappa tillverkad av trä och metall. Trappan är av metall med trappsteg av vitmålad massiv bok. 

•	 Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg,  
trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar. 

•	 Monteras utan specialverktyg. 
•	 Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
•	 Takhöjd golv-till-golv upp till 3094 mm. 
•	 Alla metalldelar är pulverlackerade. Tubräcke av rostfritt stål. 
•	 Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller högervriden.
•	 Passar till både runda, raka samt fyrkantiga taköppningar.
•	 Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för  

taköppningen. 
•	 Vikttestad till 200 kg.

Bilden visar Portofino spiraltrappa i  
vitmålad massiv bok, vänstervriden. 



Massiv ek, lackad.
Diameter mm 1200 1400 1600
Max takhöjd mm 3094 3094 3094
Steghöjd mm 220-238 220-238 220-238
Stegtjocklek mm 35 35 35
Höjd trappräcket mm 920 920 920
Trappavsatsens bredd mm 742 836 829
Vridning per steg ° se bif. skiss se bif. skiss se bif. skiss
Vridning trappavsatsen ° 50 50 50
Mittstolpens diameter mm 127 127 127
Diameter räckes stolpar mm 22 22 22
Vågrät tub-räcke mm 6 6 6
Diameter handledare mm 40 40 40
Minsta hålmått mm 1200 x 1200 1400 x 1400 1600 x 1600
Rekommenderat hålmått mm 1300 x 1300 1500 x 1500 1700 x 1700
Vikt kg 152 169,5 187

Metalldelarna är av pulver-
lackerad stål i grå/silver 
färg. Handledarna är av  
vitmålad massiv bok.

Portofino Spiraltrappa

Tillbehör: Barnskydd 
under trappsteg av 
pulverlackert stål i 

grå/silver färg.
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Portofino Spiraltrappa - 1200 mm

Tabellen nedan i visar antal steg, som 
skall användas i förhållande till tak-
höjd golv-till golv.

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. 
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras 
med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Vänstervriden

Högervriden
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Portofino Spiraltrappa - 1400 mm

Tabellen nedan i visar antal steg, 
som skall användas i förhållande till 
takhöjd golv-till golv.

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. 
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras 
med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Vänstervriden

Högervriden
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Portofino Spiraltrappa - 1600 mm

Tabellen nedan i visar antal steg, 
som skall användas i förhållande till 
takhöjd golv-till golv.

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid 
låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med 
distansringar enligt monteringsanvisningen.

Vänstervriden

Högervriden


