
alhaugalhaug  Trappetrinn laget av   
 Hullrister type STOP Rund S 
 

 Det universelle, sklisikre trappetrinn! 
 

 Ill.: alhaug  trappetrinn type STOP Rund S 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP Rund S er 
 en hullrist utformet til et trappetrinn, med 
 vangeplater for tilbolting til en rettløps-
 trapp vange. Trappetrinnets angoverflate 
 er utstanset og preget som for alhaug  
 hullrister type Graepel Rund S. Derved 
 blir gangoverflaten komfortabel å gå på, 
 samtidig som den nødvendige sklisikker-
 het er tilstede. Gangoverflaten ivaretar 
 også Arbeidstilsynets vernekrav nr. 38, 
 om at en kule på 15 mm dia. ikke skal 
 kunne falle igjennom ristoverflaten. 
 

 
 Ill.: Ristoverflate STOP Rund S 
 

alhaug Trappetrinn type STOP Rund S har 
 en gangoverflate ned oppoverpregede 
 små runde hull ( 8 mm Ø ) som sklisikring, 
 og nedoverpregede større runde hull ( 14 
 mm Ø ) som drenasje. Overflaten ikke har 
 skape hjørner som traffikanter kan skjære 
 seg på når en måtte ta seg for. 

alhaug Trappetrinn type STOP Rund S har 
 en høyere avkantning i trinnets forkant  
 ( 70 mm avkantningshøyde ) enn i bak-
 kant ( 40 mm avkantningshøyde ) da 
 trappetrinn hovedsaklig belastes i trinn- 
 

 
 forkant. For å unngå at trinnets bakkant  
 skal tre frem over trappevangens bakkant 
 er avkantningshøyden holdt lavest mulig. 
 Vangeplaten er skrådd i bakkant, og 
 trinnets avkantning er avrundet, for å 
 unngå skader dersom det ferdes 
 personer bak trappen. 
 

 Standarddimensjoner fra verkslager. 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP Rund S 
 leveres som standard i Stål StW 22, 
 varmforsinket, i følgende dimensjoner: 
 

trinnlengde i 
mm 

trinnbredde i mm 

 180 240 270 300 
600  X X X 
700  X X  
800  X X X 
900  X  X 

1000  X X X 
1100  X  X 
1200  X X X 

 

 Andre trinndimensjoner på forespørsel.  
 

 Materialer på verkslager. 
 

alhaug Trappetrinn type STOP Rund S  
 leveres fra verkslager i Stål, StW 22,  
 varmforsinket. Det produseres ofte trinn i  
 Aluminium AlMg3, og forholdsmessig  
 korte leveringstider kan påregnes.  


