MER ENN 60 ÅRS ERFARING
Hestnæs Trappefabrikk ble startet i 1960, og er med dette en av landets første rendyrkede trappefabrikker.
Som produsent av trapper gjennom mer enn 60 år har vi opparbeidet oss lang erfaring og solid fagkunn
skap, som sikrer at trappene holder den beste kvalitet og at seriøsitet er en selvfølge.

Trappene produseres i vår moderne
fabrikk som ligger mellom Hamar og
Oslo. Våre kunder kan stole på at de får
et kvalitetsprodukt som i sin helhet er
norskprodusert, og som oppfyller de
tekniske kravene som stilles i nasjonale
forskrifter.
Vi er fast leverandør av trapper til flere
hus- og hytteutbyggere i landet, samt at
vi hvert år bistår svært mange privatkunder med å oppfylle trappedrømmen.
I tillegg leverer vi trapper til nærings
lokaler og andre offentlige bygg. Med
over tusen produserte trapper i året er
vi godt vant med å være en trygg samarbeidspartner, fra bygget planlegges til
den dagen kunden er helt fornøyd med
sin trapp.
Hos oss kommer yrkesstolthet, kvalitet
og service alltid først. Våre trapper er
forseggjorte produkter skapt av tradi
sjonelt håndverk, moderne datateknologi
og de aller beste råvarer på markedet.
Velkommen til Hestnæs Trappefabrikk!
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HVORDAN SKAL DU GÅ FRAM
NÅR DU ØNSKER NY TRAPP?
Vi er opptatt av at du som kunde skal ha minst
mulig arbeid med å skaffe til veie en ny trapp,
og vi bistår deg derfor på beste måte under hele
prosessen.
1.

Ta kontakt med oss
Dette kan du gjøre enten via telefon,
e-post, hjemmeside eller sosiale medier.
Opplys hvor i landet du holder til og om du
bygger nytt hus eller ønsker å bytte eller
rehabilitere en eksisterende trapp.

2.

Uforpliktende og kostnadsfri befaring
På store deler av Østlandet tilbyr vi
uforpliktende og kostnadsfri befaring.
På denne måten kan vi bistå med å finne den
beste løsningen hos akkurat deg. Dersom
befaring ikke lar seg gjøre, ber vi gjerne om
å få tilsendt tegning eller en enkel skisse av
trapperommet, slik at vi ser hvor stort areal
som er tilgjengelig. Etter ønske og avtale foretar vi selvfølgelig også måltaking, slik at du
som kunde slipper å stå ansvarlig for målene.

3.

Pristilbud
Ut fra befaring eller tegninger kan vi
konstruere en trapp som skreddersys til deg.
For å kunne gi deg en eksakt pris må vi
imidlertid også vite hvilken utførelse du
ønsker på trappa.
•
•
•
•
•

Her er det noen valg som må tas:
Tresort
Stil/fasong på spiler, stolper og vanger
Åpne eller lukkede trinn
Farge i form av lakk, maling, olje eller beis
Hvorvidt det er noen spesielle løsninger
som er aktuelle
Inspirasjon og opplysninger som kan hjelpe
deg med valgene finner du i denne brosjyra,
samt på vår hjemmeside. Synes du det er
vanskelig å se for deg hvordan resultatet
blir, så be oss gjerne om en 3D-tegning som
viser akkurat din trapp.

Vi er stolte av å være en miljøfyrtårnbedrift
Miljøfyrtårn er en nasjonal, offentlig sertifiseringsordning som
hjelper virksomheter til å drive bærekraftig og miljøvennlig. Bedrifter
som gjennomgår en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte
bransjekrav, sertifiseres som miljøfyrtårnbedrifter. I all hovedsak er
våre trapper laget av trevirke, som er et både lunt og miljøvennlig
materiale. Vi er svært opptatt av at også våre leverandører kan
dokumentere miljøvennlig drift, og at alle våre ferdige trapper skal være et produkt av
bærekraftig forvaltning, både med tanke på råvarer og produksjon. Miljøfyrtårn anbefales av
Klima- og miljødepartementet, og vi er stolte av å bidra i det viktige miljøarbeidet.

4.

Bestilling/leveringstid
Aksepteres tilbudet, bør du påregne 4–5 uker
fra bestilling til levering, men leveringstiden
kan være både kortere og lengre, da dette
påvirkes av etterspørselen gjennom året.

5.

Montering/levering
Du kan velge at trappa skal monteres av oss.
Dersom den ønskes flatpakket og klar for
selvmontering, kan den enten hentes hos oss
eller vi kan foreta levering til den adressen
du ønsker.

Hva koster en trapp?

Mange spør oss hva ei trapp koster.
Dette er svært vanskelig å besvare siden
valgmulighetene er så mange og påvirker prisene
sterkt. Vi forsøker å følge opp både faste og nye
kunder med pristilbud så raskt som mulig etter
befaring eller beskrivelse.

Ta derfor gjerne kontakt med oss
for å få riktig pris innen kort tid.
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TRAPP ER SKREDDERSØM
Som leverandør av trapper igjennom mange tiår, har vi sett hvordan trappa
har gått fra å være en ren nødvendighet til å bli et møbel.

Vår viktigste oppgave er å lage akkurat
den trappa som du ønsker deg. Vi tilbyr
derfor et stort utvalg av tekniske løsninger, materialer og farger som kan gjøre
din trapp helt unik enten du foretrekker
det enkle, det kompliserte, det tradisjonelle eller det moderne.
Vår lange erfaring og høye kompetanse
sikrer at du får gode råd når det gjelder
valg av trapp, og den perfekte utførelsen
kommer vi fram til gjennom et godt
samarbeid med deg som kunde.
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Noe av det artigste i vår bransje
er at det finnes så mange
muligheter, og at vi sammen
med våre kunder kan enes om
detaljene og skape den perfekte
løsningen. Her har vi laget trapp,
spisestuebord og spilevegg i
bambus, som resulterte i et
lekkert og helhetlig interiør.
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VÅRE STANDARD
TRAPPEMODELLER
Vi har et begrenset antall standardmodeller, ganske enkelt
fordi de aller fleste av våre kunder ønsker helt individuelle
løsninger. Alle våre modeller kan selvsagt leveres med
andre farger, tresorter eller øvrige endringer.

Opal er en klassisk trappemodell i klarlakkert furu.
Denne trappemodellen har furu i alle deler. Spiler: 30 x 30 mm. firkantspiler uten
profilering. Stolper: 85 x 85 mm. firkantstolper uten profilering. Håndlist: Profil C
uten gripespor. Overflate: Alle deler klarlakkert.
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Titan er en stilren trappemodell som kan passe i et moderne hjem.
Denne trappemodellen har fingerskjøtt eik i trinn og øvrige deler i furu.
Spiler: Stålspiler med diameter på 16 mm. Stolper: 85 x 85 mm. firkantstolper
uten profilering. Håndlist: Profil C uten gripespor. Overflate: Klarlakkerte trinn
og øvrige deler malt i S-0502Y.

Opal Hvit er en ren og klassisk trappemodell som kan passe i de fleste hjem.
Denne trappemodellen har fingerskjøtt eik i trinn, og øvrige deler i furu.
Spiler: 30 x 30 mm. firkantspiler uten profilering. Stolper: 85 x 85 mm. firkantstolper uten profilering. Håndlist: Profil C uten gripespor. Overflate: Klarlakkerte trinn og øvrige deler malt i S-0502Y.

Krystall er en moderne modell
med gelender i glass. Denne
trappemodellen har fingerskjøtt
eik i alle deler. De tradisjonelle
trespilene i gelenderet er
erstattet av solid glass.
Stolper: 85 x 85 mm. firkantstolper. Håndlist: Profil C uten
gripespor.

Rubin er en elegant trappemodell med et herskapelig preg.
Denne trappemodellen har fingerskjøtt eik i trinn, og øvrige deler i furu.
Spiler: 30 x 30 mm. Empire firkantspiler med profilering. Stolper: 85 x 85 mm.
Empire firkantstolper med profilering og stolpehatt. Håndlist: Profil A med
gripespor. Overflate: Klarlakkerte trinn og øvrige deler malt i S-0502Y.
NB! Mindre detaljer på illustrasjonene kan avvike fra endelig produkt.
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ET MODERNE HJEM
FORTJENER EN STILFULL TRAPP
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Interiørstilene endrer seg med tiden, og den siste perioden er preget av stilrene trapper, gjerne i en
kombinasjon med eik og glass. Mørke farger er også blitt populære, og mange kunder har oppdaget at
belysning i trappa er både praktisk og dekorativt. Mulighetene er mange, og vi bistår deg på veien til den
perfekte, tidsriktige trappeløsningen til ditt hjem.
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BOR DU I ET HERSKAPELIG HJEM?
Hestnæs Trappefabrikk har i en årrekke produsert trapper til ærverdige gårdsbygninger og andre
herskapelige hjem. Her ønsker ofte kundene at trappa skal tilpasses husets stilretning, farger og
atmosfære. Dette kan kreve spesialløsninger for å oppnå et optimalt resultat, og våre dyktige hånd
verkere har lang erfaring med å skape slike helt særegne trapper. Disse robuste, elegante trappene
vil virkelig kunne være husets smykke.
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Trapp er skreddersøm!
Hestnæs Trappefabrikk tilbyr et stort utvalg av trapper
og tilbehør som gjør deres trapp unik!

I samspill med kundens ønsker tilpasser vi de muligheter
som ligger innenfor tilgjengelig plass for trappen, og de
ulike utstyrsspesifikasjoner vi tilbyr. For oss er det viktig å
ivareta helheten i våre leveranser. I tillegg til skreddersøm
er det også viktig å sørge for en kostnadseffektiv løsning på
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Tresorter
Vi leverer trapper i mange forskjellige tresorter som eik, bjørk,
kirsebær, ask, mahogny, bøk,
amerikansk nøtt og furu m.m.
Kombinasjonsmulighetene er
mange.
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Overflatebehandling

Belysning
Vi tilbyr ulike former for belysning i våre trapper.
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Håndlister
Vi har fire standardvarianter av håndlister: type A,
B, C og rund. Håndlister kan spesiallages utover
våre standardmodeller.
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Trapp er skreddersøm!
Hestnæs Trappefabrikk tilbyr et stort utvalg av trapper

og tilbehør som gjør deres trapp unik!
I samspill med kundens ønsker tilpasser vi de muligheter

som ligger innenfor tilgjengelig plass for trappen, og de
ulike utstyrsspesifikasjoner vi tilbyr. For oss er det viktig å
ivareta helheten i våre leveranser. I tillegg til skreddersøm
er det også viktig å sørge for en kostnadseffektiv løsning på
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Håndlistprofiler
Håndlistprofiler

Innredning
trappeprosjekt.
Det
er fullt mulig å utnytte plassen under trappa,
enten i form av en garderobeløsning eller skuffer
i trappetrinnene. Hvilken løsning som egner seg
Våre leveranser
er så
basert
på solid
avhenger
av trappetype,
ta kontakt
med oss
dersom
du ønsker dialog iom
dette. med
håndverkstradisjon
samspill

det siste innenfor dataprogrammer og moderne maskinteknologi.
Kontakt oss for gjerne ufor-

pliktende avtale eller nærmere
informasjon!
Se også www.hestnestrapp.no
for ytterligere informasjon.
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installadens til tykkere
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bl.a. teknisjoner. Dette fører til økt etasjehøyde og
installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde
behov for flere opptrinn, og derfor også
behov forstørre
flere opptrinn,
og derfor
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areal som
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til trappen.
l som må avsettes til trappen.

Her er angitt anbefalte mål (i cm) på
trapper til boliger. Forutsatt etasjehøyde
er angitt maks
anbefalte
trapper Ved større
277mål
cm (i
ogcm)
15 på
opptrinn.
etasjehøyde
bør
antall
oliger. Forutsatt etasjehøyde maksopptrinn
277 cm økes, og
det må dermed også avsettes større areal
15 opptrinn.
til trappen. Vekslingsåpningen bør ha en
bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

større etasjehøyde bør antall opptrinn økes,
det må dermed også avsettes større areal til
pen. Vekslingsåpningen bør ha en bredde på
mum 97 cm, ferdig kledd.
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Vi leverer maskinene og utstyret
til norske møbel og trevareprodusenter

C Dahm Maskinforretning AS er Norges eldste maskinforretning,
etablert 1873. Vi er en landsdekkende leverandør til norske møbel og
trevareprodusenter.
Vi leverer alt fra håndverktøy til store produksjonslinjer.
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www.dahm.no

lokalkunnskap

MALING, LAKK OG TREOLJE LEVERES AV

Deres mål er våre mål. Med 70 kontorer over hele
landet står vi klare til å hjelpe din virksomhet.
Nettbutikk: norbond.no

25A Verkstedveien, Ski, Viken,
1400, Norway

bdo.no

Stange Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Romedalsvegen 4 - Postboks 40 - 2336 Stange

Tlf:
917 26 854
Epost: andre@hdloft.no

Romedalsvegen 18, 2335 Stange • Tlf. 62 58 21 00 • firmapost@elektor.no
www.elektor.no

Norges ledende leverandør av råvarer til trebearbeidende industri
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