
 

alhaugalhaug  Trappetrinn laget av      
 pressstukede sagtaggede aluminium  gitterrister, type INDURO og INDURO S 
 

      Et åpent, lett og sklisikkert aluminium trappetrinn! 
 

           
 Ill.: alhaug  Trappetrinn type INDURO S 
 

alhaug  Trappetrinn type INDURO er laget av
 press-stukede aluminium gitterrister med 
 forskjellige maskevidder. Som standard 
 benyttes ID 3246, men der hvor mindre maske-
 vidder er ønskelig kan trinn leveres med maske-
 vidde ID 1596. Gitterristene påsveises vange-
 plater, vanligvis med boltehull for tilbolting til 
 vangene, og det sveises vanligvis til en riflet 
 markeringsfremkant. Trinnene leveres vanligvis 
 med aluminium natur overflate. 
 

 Gitterristens bærestavsdimensjon varierer med 
 trinnets lengde, slik at trinnet ikke bøyer ned 
 mer enn ønskelig ved de forskjellige trinndim-
 ensjoner, samtidig som  overdimensjonering av 
 risten i trinnet søkes unngått av prismessige 
 grunner. 
 

alhaug  Trappetrinn type IDS 1596 blir vanligvis 
 benyttet innen industriell virksomhet, der hvor 
 det legges vekt på aluminium-materialets 
 egenskaper, så som svært god beskyttelse mot 
 korrosjon, at aluminium ikke slår gnister og 
 derfor er egnet i eksplosjonsfarlige miljøer, 
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 samt at aluminiumstrinn har et gunstig forhld  
 mellom egenvekt og belastningsopptagende 
 evne.   
 

alhaug   Trappetrinn type IDS 1596 er et svært 
 sklisikkert, åpent trinn, og tilfredstiller NPDs 
 krav til trappetrinn til bruk i petroliumsrelatert 
 virksomhet offhore. 
 

 
 

alhaug  Trappetrinn type INDURO uten sagtagget 
 bærestavsoverflate blir på grunn av det rolige 
 visuelle inntrykket risten gir, benyttet i risttrap-
 per til boliger og kontorbygg. Pene trapper 
 trenger pene rister! 
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   2.  
 Trinndimensjoner 
 

alhaug  Trappetrinn type INDURO leveres som  
 standard i følgende dimensjoner: 
 
 

trinnlengde i 
mm 

trinnbredde / dybde i mm 

 200 235 270 300 
600 X X X X 
800  X X X 

1000  X X X 
1200  X X X 

 

 Andre trinndimensjoner leveres på bestilling 
  

Vekter 
 

 Lav vekt ofte er et vesentlig designkriterium for 
 bruk av aluminium trappetrinn. Vektene for 

alhaug  Trappetrinn type INDURO er som følger i 
 kg / stk:  
 

trinnlengde i 
mm 

trinnbredde / dybde i mm 

 200 235 270 300 
600 1,6 1,8 2,0 2,3 
800  2,3 2,6 2,9 

1000  3,3 3,8 4,2 
1200  4,0 4,5 5,0 

 

 
 

Typebetegnelser / bestilling 
 
Standard alhaug  Trappetrinn type INDURO har 
følgende bestillingskoder ( forutsatt normaltrinn 
med maskevidde 32 x 46 mm, uten sagtagging 
eller I-formet bærestav, hvor prefiks A blir å 
erstatte med hhv. S eller I ): 
 

trinnlengde i 
mm 

trinnbredde / dybde i mm 

 200 235 270 300 
600 A522 A532 A542 A552 
800  A533 A543 A553 

1000  A534 A544 A554 
1200  A535 A545 A555 

 

Ved bestilling av trinn med avvikende mål eller 
maskevidde fra standard trinn ber vi om å få oppgitt 
følgende: 
 
Risttype, bærestav type  A, S eller  I 
Ristens Maskevidde ( f.eks. 15 x 46 mm ) 
Trinnlengde 
Trinndybde 
Antall 
Overflatebehandling. 
Bruksformål. 
 
Vi ber om Deres bestilling!

 
Borreanvisning for trappevanger. 
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 Trinn  Hullavstand 
bredde      n                
 
 200 110  
 235 120  
 270 150  
 300 180  
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