
alhaug  Trappetrinn laget av      
 Hullrister type STOP Stabil 
 

         Det kompromissløst sklisikre trappetrinn! 
 

 Ill.: alhaug  trappetrinn type STOP Stabil 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP Stabil er en 
 hullrist utformet til et trappetrinn, med vange-
 plater for tilbolting til en rettløpstrapp vange. 
 Trappetrinnets gangoverflate er utstanset og 
 preget som for alhaug  hullrister type STOP 
 Stabil. Derved blir gangoverflaten kompromiss-
 løst sklisikker, samtidig som den nødvendige 
 gangkomfort 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 Stabil 
 

alhaug Trappetrinn type STOP Stabil har  en 
 bølget preging i gangoverflaten, som i  tillegg til 
 å være sterkt sklisikrende også gjør trinnet 
 "fallsikkert", ved at overflaten ikke har skape 
 hjørner som traffikanter kan skjære seg på når 
 en måtte ta seg for. Gangoverflaten er også 
 svært slitesterk, og sikrer at trinnet forblir 
 sklisikkert over tid, selv ved intensiv bruk.  

alhaug Trappetrinn type STOP Stabil har  en 
 høyere avkantning i trinnets forkant  
 ( 70 mm avkantningshøyde ) enn i bakkant  
 ( 40 mm avkantningshøyde ) da trappetrinn  
 hovedsaklig belastes i trinnforkant. For å unngå 
  at trinnets bakkant skal tre frem over trappe- 

 vangens bakkant er avkantningshøyden holdt  
 lavest mulig. Vangeplaten er skrådd i bakkant.  
 Dette har betydning når trafikanter går bak 
 trappen, og utstående trinndeler ville kunne 
 forårsake kollisjonsskader. Trinnets avkantning  
 er også avrundet, for å motvirke dette. 
 

 Standarddimensjoner fra verkslager. 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP Stabil leveres 
 som standard i Stål StW 22. varmforsinket,  
 hhv. syrefast stål ,  i følgende dimensjoner: 
 

trinnlengde i 
mm 

trinnbredde i mm 

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

1000  X X X 
1100     
1200  X X X 

 

 O = Material Syrefast Stål, W.St.Nr. 1.4571. 
 Andre trinndimensjoner på forespørsel.  
 

 Materialer på verkslager. 
 

alhaug Trappetrinn type STOP Stabil leveres  fra 
 verkslager i Stål, StW 22, varmforsinket.



   2. 
Leverbare materialer. 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP kan leveres fra 
 verk i følgende materialer: 
 

 Stål, StW 22, sort eller vamforsinket 
 Aluminium, AlMg3, natur 
 Rustfritt Stål, W.St.Nr. 1.4301 
 Syrefast Stål, W.St. 1.4571 
 
 Andre materialer, så som Titan,  Incoloy / 
 Inconel o.l. kan leveres på forespørsel.  
 
 Festemetoder til trappevange. 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP har vanligvis 
 vangeplater integrert i trinnet, slik at trinnet 
 produseres ut fra en plate. Vangeplatene blir 
 bukket og i tillegg sveiset til ristavkantningen  i 
 fire hjørner for å sikre gjennomgående 
 krefteopptak. 

 
 For trinnlengder, som ikke er standard, produ-
 seres trinnene ved at vangeplater sveises på 
 en ferdig, vanligvis standard,  hullrist type 
 STOP. Profilen avviker fra profilen i trappe-
 trinn, ved at avkantning på begge sider er like 
 høye, og det anbefales benyttet en høyere 
 ristdimensjon enn ellers. 
 

 
 

 Som alternativ kan trinnene festes til trappe- 
 vangen ved hjelp av monteringsbøyler, som 
 føres inn i ristprofilen, og skrues til denne. 
 Hullene i bøylens forende benyttes til å feste 
 trinnet til trappevangen på vanlig måte ved 
 hjelp av bolter. 
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 I mange tilfelle er det også mulig å sveise 
 trinn inn i en rettløpstrapp, uten bruk av 
 vangeplater. I disse tilfelle kan det enten 
 leveres standard ristpaneler som tilskjæres til 
 ønsket lengde, eller det kan, dersom  mengden 
tillater spesiell produksjon, leveres  ristpaneler i den 
ønskede lengde. I siste  tilfelle er det å anbefale 
at trinnristene leveres  med uperforert rand, 
slik at enklere tilsveising  til vange er mulig. 
 

  
 
 Trinn med antislipkant / sparkekant 
  

 For å øke trinnets sklisikringsegenskaper, og   
 for visuellt å markere et nytt trappetrinn kan 

alhaug  Trappetrinn type STOP leveres med 
 antislipkant for påskruing, ved første gangs 
 installasjon, eller for senere utrustning eller 
 vedlikeholdsinstallasjon. alhaug  Trappetrinn 
 type STOP leveres med befestigelseshull i 
 avkantningen, som benyttes til påskruing av 
 antislipkanten. Antislipkant leveres også med 
 passende boltehull, og påmontering kan 
 derfor enkelt utføres. 
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      3. 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP har alle en 
 overflate som ikke tillater en kule med 15 mm 
 diameter å falle igjennom trinnet. Dersom 
 denne egenskap ønskes ytterligere utnyttet 
 monteres sparkekanter for å unngå at større 
 gjenstander kan falle igjennom mellomrommet 
 mellom trinnene.  
 

 Hullene i ristavkantningen kan også eventuelt 
 benyttes for, på samme måte som antislip-
 kant, å montere sparkekanter i bakkant av 
 trinnene.  

 
 
 
 Anvendelse 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP benyttes 
 hovedsaklig til rettløpstrapper innen industri, 
 offshorerettet virksomhet og offentlig adkomst. 

  
 
 Spesiellt kan type STOP Stabil anbefales der 
 hvor spesiell vekt må legges på sklisikring, også 
 under forhold med snø og is.  

alhaug  Trappetrinn type STOP Rund S er mer 
 universellt anvendbar, da gangkomfort er svært 
 godt ivaretatt selv om nødvendig grad av 
 sklisikring er tilstede. Under utendørs forhold, 
 hvor snø kan ventes å ligge, vil denne også 
 dreneres ved gange på trinnene. 
 

alhaug  Trappetrinn type STOP er et forseggort, 
 og gjennomarbeidet trappetrinnprogram, hvor 
 hver detalj er gjennomtenkt med hensyn til 
 brukervennlighet og teknisk itegritet. Fremfor 
 allt er brukernes sikkerhet utgangspunkt ved 
 konstruksjon og produksjon. Som et høykvali-
 tetsprodukt forsvarer det sin pris! 
 
 Typebetegnelser / bestilling: 
 

 Ved bestilling ber vi om å få oppgitt: 
 

 Type, feks STOP Stabil eller STOP Rund S,  
       eller lign. 
 

 Bredde = lengde mellom trappens vanger 
 Dybde  = trinnets bredde i trappens gang-  
    retning 
 Vangeplatetype  ( med eller uten  ) 
 Forkant / sparkeplate ( med eller uten ) 
 Materialtype ( feks Stål, Aluminium, Syrefast  
    stål) 
 Overflatebehandling ( f.eks. varmforsinket ) 
 

 
Borreanvisning for trappevanger. 
  

17 17

14 Ø
35

17

5562
40

N

LH 14 x 34

 

 Trinn  Hullavstand 
bredde              N        
 
  180    90 
  240  120 
  270  150 
  300  180 
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