(Ilustrationer viser
Terrassetrappe:
Trappe model
msi-1-2-3-4+repos.)

Datablad:
Terrassetrappe
msi-1-2-3-4+repos
Teknisk tegning.

URL adresse www.msi-group.dk/Terrasse-Trappe_model_msi-1-2-3-4+repos.html

UDENDØRS Terrassetrappe: Bred ståltrappe med trætrin og repos med Jatoba hårdttræ: 4 trin + repos:
Udendørs galvaniseret ståltrappe, med trinflader af tropisk hårdttræ.
Terrassetrappe id model msi-1-2-3-4+repos:
Terrassetrappe højde ialt 900 mm,
Terrassetrappe bredde ialt 1800 mm
Terrassetrappe dybde ialt 1660 mm
Terrassetrappe 5 stigninger à 180 mm.
Trapperepos dybde 600 mm trappetrin dybde 300 mm.
Trappe stålrepos + ståltrin med trinflader af: Jatoba hårdttræ planker 21x145mm
Trappe stål vanger: Varmtgalvaniseret stålplade 230x8 mm
Samlet vægt af trappe model msi-1-2-3-4+repos = 275 kg.
Trappen msi-1-2-3-4+repos leveres klargjort til montering med hårdttræ planker monteret på repos / trin..
Trappen monteres på mur / gulv, der medfølger rustfrit stål bolte, skiver + ekspansionsbolte / limankre, efter valg.

Terrassetrappen er en del af haven.
Terrassetrappe er udgang til haven, til fritids-aktiviteter og skal derfor kunne opfylde mange behov i
sommeren`s løb, den brede repos - platform - terrasse, bruges f.eks. meget som plads til div.
plantekrukker og trinene delvis som siddeplads (derfor trinbredde 30 cm) og afsætningsplads til div.
ting, dekorationer, blomsterkrukker og trappen skal være rar at betræde med bare fødder !

En platform til haven, en semi træterrasse.
De fleste terrassedøre åbner udad og mange terrassedøre er dobbeltdøre, terrassetrappen er derfor
som standard, ekstra bred 180 cm som giver mulighed for at montere trappen til en af siderne for en
enkelt-terrassedør, hvilket sammen med reposen, platformen 60 cm, giver god ståplads (træde
tilside-plads) når en terrassedør åbnes udefra.

Terrassetrapper NU i 4 højder.
De tykke stålplade trappevanger giver sammen med de kraftige trætrin- stålunderstøtninger, en solid
og stabil trappe, der pga. bredden let anvendes uden gelænder, hvilket dog k a n leveres til
påboltning.

Terrassetrappen kan leveres med farvede trappe vanger,
galvaniserede + pulverlakerede i standard RAL farver.
1. F.eks hvide el. sorte trappevanger.Trin stål galv.
2. Alt trappe stål, trappevanger og trappetrin, trapperepos
i ønsket farve. ( bolte, skiver, skruer, leveres i rustfrit stål )

Gulv-højde / terræn-højde ! Valg af trappe-højde.
I praksis har det ikke nogen betydning om trappe-reposèn er i nøjagtig samme niveau-højde som
stuegulv, da der som regel også er et dørtrin at træde over.
Erfaringer viser at 4 - 6 cm højere el. lavere reposhøjde er ok.
Man vænner sig simpelthen til, at sådan skal det være.
Alternativt justeres højden ved underlag / punkt-fundamenter, ved trappefod.

Terrassetrappe højder
Terrassetrappen leveres nu i 4 højder:
msi-1+repos: 360 mm
msi-1-2+repos: 540 mm
msi-1-2-3+repos: 720 mm
msi-1-2-3-4+repos: 900 mm

Terrassetrapper kan alternativt leveres i samme
4 højder men i bredden 900 mm efter aftale.

ONline bestilling:
http://steelsupply.dk/shop/trappe-msi-1-2-3-4repos-882p.html
www.steelsupply.dk - www.msi-trade.dk - www.msi-group.dk

