
Et trinn over...!

Din trappespesialist!



Risør Trapp gir dere en mengde alternativer

innen design, materialer, profiler, fargetoninger

og kombinasjoner.

Hos oss har dere mulighet til å velge den trappen

som passer til akkurat ditt drømmehus

-  Vi gir deg en avtalt pris.

-  Vi leverer på avtalt tid.

-  Vi kommer og måler på stedet.

-  Vi stiller med egne montører.

-  Vi produserer moderne og klassiske trapper.

-  Vi har valgene, du har mulighetene.

Vårt mål er å kunne levere fra oss et produkt av

ypperste kvalitet.

Både når det gjelder pris,  service, utførelse og

slutt resultat.





Trappen er for mange husets største møbel.

Derfor ønsker vi virkelig å være med å kunne

bidra til at du får akkurat det produktet

som du ønsker deg.

Her er mulighetene mange, både når det gjelder

farger, spiler, stolper, håndrekker og trinn.

De mest brukte tresortene er furu, eik, merbau,

kirsebær samt malte overflater.

Men heller ikke her er det noe fasit svar!

Selv om de fleste faller ned på en standard

trappeløsning. Men som nevnt, mulighetene er

der for de som vil mikse litt selv.



Vi setter høye krav til
materialkvaliteten
vi bruker til våre trapper.



Trappestiger  er ofte en praktisk løsning når huset har en

hems, eller det er begrenset plass til trapp, og arealet må

utnyttes maksimalt. Risør Trapp har to typer trappestiger som

imøtekommer slike behov.

Samba er i høyeste grad en plassbesparende løsning. Smart

trinnutforming gjør trappa godt å gå i selv om den er brattere

enn vanlige trapper.

Hemstige kalles denne løsningen, som ganske enkelt løftes

inntil veggen når ikke er i bruk.



Trappene  kan utføres i de fleste

tresorter, farger og spiler.

Kanskje ønsker du deg en tett trapp,

eller åpen?

Du drømmer om en herskapelig

trapp. Eller du har huset som ønsker

seg en minimalistisk trapp.

Du velger kanskje stål spiler? Eller du

drømmer om et blokktrinn?

På våre hjemmesider kan du se flere

av hva vi kan tilby av spiler, stolper,

trinn osv.

Vi tegner forslaget til deg i 3D slik at

du kan se for deg hvordan trappen

vil bli seende ut.

Sammen skal vi kunne finne trappa

som passet til ditt hus og dine

ønsker.



Trappene leveres som rette, 180 gr. 90 gr. og som

repos. Her må en vurdere hva som er det mest

ideelle i forhold til trappeåpningen. Spør oss

gjerne om hva som blir den beste trapp i akkurat

det trappehullet som du har tilgjengelig.

Gå og gjerne inn på www.trevare.no

Søk så på trapper, der vil du finne "Trappe-

manualen"  som kan gi svar på de fleste tekniske

spørsmålene rundt en trapp. Samt de forskjellige

benevnelser.



Vi fører det meste innen

stolper og spiler.

Se vår store utvalg

på: www.oyehaug.no



Jo tidligere våre spesialister kommer inn i plan-

leggingen, jo enklere blir det å komme

til en trapp som er akkurat etter dine ønsker.

Hvis dere velger harde tresorter i trinnene, kan

dere ikke bare tenke på økt holdbarhet.

Men det kan og være med og oppnå mange

virkningsfulle designeffekter.

Vi leverer og monterer trapper i hele Sør Norge.

Der vi kan tilby hele jobben. Eller du ønsker å

kunne montere trappa selv.

Valget er ditt.

Våre kunder er proffmarkedet, private og offent-

lige institusjoner.





Besøksadresse

Risør Trapp AS

Moen, 4950 Risør.

tlf. 37155040/90178879.

espen@risortrapp.no

www.risortrapp.no

De mest brukte tresortene er furu,

eik, merbau, kirsebær samt malte

overflater.

Du ringer og gnåler,
              vi kommer og måler!

2 km fra E18


