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NY TRAPPA
DUBAI
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» Nyhet
» ‘DUBAI’ – Våningstrappa

ÖVERSIKT ÖVER NYHET OCH KAMPANJ
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DUBAI är en ”huvudtrappa” som är lämplig som trappa mellan hemmets olika nivåer
och alltså inte bara till loftet eller ett annat vindsutrymme. Själva kategorin
huvudtrappor är en nyhet i vårt sortiment och i Sverige ska en trappa enligt BBR §8:
232, utformas så att människor kan röra sig säkert, och standarden SIS 911101 har
satt ett antal rekommenderade grundmått för trappdimensionering.

DUBAI anses vara huvudtrappan eftersom…

» DUBAI har 100 % justerbar trapphöjd, stigningshöjd och plats i rummet,
vilket gör den anpassningsbar efter individens behov av säkerhet och
komfort

» DUBAI har en trappbredd på 80-90 cm

» DUBAI har en stegbredd på 80-90 cm

» DUBAI har et stegdjup på 30 cm

» DUBAI har en användbar stegdjup på 22-27 cm

» DUBAI har en lutning på 38-44 grader

» DUBAI har en stigningshöjd på 17-21 cm

» DUBAI är säkrad med ett 90-93 cm högt räcke

» Hitta mer detaljerad produktinformation och inspirerande texter på näste
bilder.

NYHET: VÅNINGSTRAPPA
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» Material:

» Stålkonstruktion med halvblank lack
» Steg i oljad ek, oljad bok eller vitoljad ek

» Tillverkad av FSC®-certifierat trä

» Färgkombinationer: 

» Stålkonstruktion i fyra färger: vit, svart, antracit och pearl grey

» Trästeg och ledstång: oljad bok, oljad ek och vitoljad ek

» Teknisk data:

» Trappan är en huvudtrappa och lämpar sig därför som en trappa mellan 

hemmets olika våningsplan

» Finns i rak, kvartsvängd eller halvsvängd

» 11-16 steg

» Max takhöjd: 204-357 cm
» Trappbredd: 80-90 cm

» Stegmått: 30 x 80 cm eller 30 x 90 cm

» 100% justerbar trapphöjd, steghöjd och trapplängd

» Räcke:

» Finns med tre typer av ledstänger: Classic III, Classic IIII og Design
» Räcket varierar på typ av balustrar och antal balustrar

» Ledstången matchar den valda stegträsorten

» Tillbehör:

» Sida 2 ledstänger, barnlistor och ledstänger för repor finns att köpa

» Teknisk specifikation/dimensioner:

» Ladda ner här

PRODUKTINFORMATION

DUBAI

https://dolleas.sharepoint.com/:f:/r/sites/GBMExternal/Imagebank/DOLLE%20Nordic/Technical%20data%20and%20dimensions/Staircases?csf=1&web=1&e=HKlXGI
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» DUBAI är en modern och Skandinavien-inspirerad huvudtrappa med trappsteg
i vitoljad ek, högsta komfort och ett överflöd av designmöjligheter när det
kommer till konstruktion, färg, trä och räcke.

» Trappan är en huvudtrappa och lämpar sig därför som en trappa mellan
hemmets olika våningsplan.

» DUBAI-trappan har 11–16 trappsteg och passar en takhöjd på 204–357 cm.
DUBAI har en trappbredd på 80-90 cm samt breda och djupa trappsteg på
antingen 30 x 80 cm eller 30 x 90 cm, vilket ger trappan exceptionell säkerhet,
användarvänlighet och komfort.

» DUBAI kommer i antingen rak, kvartsvängd eller halvsvängd modell, och har
en unik och justerbar konstruktion som enkelt kan anpassas efter ditt hem
och dina behov. Trappan har fullt justerbar trapphöjd, steghöjd och
platsbehov i rummet, vilket gör trappan till ett säkert och flexibelt val, då den
kommer att passa alla behov.

» Trappan även ett överflöd av anpassningsmöjligheter när det kommer till färg,
trä och räckestyp, så att du enkelt kan få trappan att passa just din
inredningsstil och ditt favoritträ. Trappans stålkonstruktion finns i fyra färger:
vit, svart, antracit och pearl grey – alla med en halvblank finish. Dessutom
finns trappan med trappsteg och matchande ledstänger i tre olika träslag:
oljad bok, oljad ek och vitoljad ek.

» Räckena på DUBAI finns i tre varianter, som bl.a. varierar beroende på typ av
ribbor och antalet ribbor.

» Både trappans steg och ledstänger är tillverkade av FSC®-certifierat trä.

» Monteringsanvisning och bildmaterial.

INSPIRATIONSTEXT

DUBAI

https://dolleas.sharepoint.com/:f:/r/sites/GBMExternal/Imagebank/DOLLE%20Nordic/Mounting%20instructions/Main%20staircases/DUBAI?csf=1&web=1&e=Dntuf5
https://dolleas.sharepoint.com/:f:/r/sites/GBMExternal/Imagebank/DOLLE%20Nordic/Images/3.%20Staircases/Main%20staircases/DUBAI?csf=1&web=1&e=2E3VnU
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PRISEXEMPEL

DUBAI – REK. UT. FR. 40.739,00 KR

Antracit, oljad bok och 
CLASSIC III

Pearl grey, oljad ek och 
DESIGN

Svart, vitoljad ek och 
CLASSIC III
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PRISER OCH LEVERANS

DUBAI

» Alla priser framgår av de bifogade prislistorna

» Leveranstid: 

» Finns på lager.

» Leverans inom 5-10 arbetsdagar

» Levereras omonterad med komplett monteringsanvisning



KONTAKT

Marketing

Anne-Sofie Thygesen
Tlf. +45 30502140
Mail: ast@dolle.dk 

Salgssupport  
Priser, leverans, kundservice 

Bildmaterial, texter, digital support

Mathies Løvgreen
Tlf. +45 99535352
Mail: mld@dolle.dk 
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”Välkommen 
till DOLLE 
Nordic”


