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Et lite stykke
NOR-TRAPP ble etablert i 1946 og er den rendyrkede
trappeprodusenten med lengst tradisjoner i Norge. Helt
fra oppstarten har familiebedriftens visjon vært industriell
utvikling av trappeproduksjon, gjennom innovasjon og
langsiktig vekst.
I begynnelsen hadde selskapet lokaler i Oslo.
Etter hvert som bylokalene ble for små flyttet
virksomheten til Ski. Dermed ble planene om å
flytte trappeproduksjonen fra snekkerverkstedet
til den moderne industribedriften realisert. I 1959
ble NOR-TRAPP den første industribedriften
som rendyrket utvikling av trapper. En ny
spesialfabrikk stod klar i 1963, men ble snart for
liten. Allerede i 1970 flyttet bedriften til Rakkestad,
hvor fabrikken har fem tusen kvadratmeter med
trivelige lokaler, moderne maskinpark og dyktige
faghåndverkere.
På slutten av 80-tallet ble NOR-TRAPP
foregangsbedrift i bransjen ved å være tidligst
ute med datastyrt produksjon i Europa. Siden
den gang har selskapet hatt en systematisk og
bevisst satsning på innovasjon og utvikling i
produksjon og administrasjon.

fagrepresentanter i åtte områder i Norge.
Representantene bistår kundene med råd,
veiledning og monterer den ferdige trappen.
Samtlige er fagfolk og står til tjeneste i ditt distrikt.
Kundene kan også få råd, veiledning og montør
direkte fra fabrikken.
I møtet med kunden er alle NOR-TRAPPs
fagfolk opptatt av å følge opp hver enkelt
kunde proaktivt gjennom prosessen med
valg, oppmåling og tilpasning av den nye
trappen. Egne kvalitetssikringssystemer gir høy
leveringssikkerhet, detaljerte og godt spesifiserte
tilbud og solid leveringsevne. Fleksibilitet i
kundedialog og utforming av produktet har vært
mottoet overfor små og mellomstore kunder,
både profesjonelle og enkeltpersoner, i over 60
år.

Kombinasjonen av å være en ledende
teknologisk spesialfabrikk og generasjoners
satsning på kompetanseutvikling gjennom
erfarne faghåndverkere gir gode, varige og sikre
kvalitetsprodukter.

NOR-TRAPP beskjeftiger i dag 35 personer,
hvorav majoriteten har vært ansatt i selskapet
i over 20 år. Våre medarbeidere står på for å gi
entreprenører, byggmestre og privatpersoner
de beste og mest kostnadseffektive
trappeløsningene.

For å være nær markedet har NOR-TRAPP

NOR-TRAPP - i naturen og av naturen!

“NOR-TRAPP har lengst
erfaring med rendyrket
trappeproduksjon i Norge.
Vår fagkunnskap og
håndverkstradisjon strekker
seg tilbake til 1946, og gir
kunden trapper av unik kvalitet
og utforming. Derfor er våre
produkter varige, sikre og av god
design – norskproduserte trapper
direkte fra vår fabrikk,
i naturen og av naturen»
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NOR-TRAPP ble etablert i 1946 og er den rendyrkede
trappeprodusenten med lengst tradisjoner i Norge. Helt fra
oppstarten har familiebedriftens visjon vært industriell utvikling
av trappeproduksjon, gjennom innovasjon og langsiktig vekst.
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“ Glass kan
benyttes i alle våre
basismodeller. ”
Hva betyr faguttrykket?
Megler er det folk flest tenker på som stolpene nederst og øverst i trappen.
Vange er betegnelsen på de brede sidene nederst i trappeløpet, mot veggen eller
ut mot rommet. Med vekslingskant menes trappens brede vange der denne
går over i neste etasjes sats mot trappen. Sprosser er de vertikale elementene
mellom gelenderet og vangen. Håndlist er det mange tenker på som gelender. Se
illustrasjon på side 23 for full oversikt.
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moderne
fremtidsrettet
Gjennom basismodellen Bre har vi utformet en trapp som gir
et moderne og fremtidsrettet design, samtidig som uttrykket
i utformingen er varig. Stål og tre kombineres for å gi trappen
et tidsmessig riktig preg. Sprossene er utført i stål, med
firkantmeglere og håndlist i tre. Bre kan også tilpasses de andre
modellene – og kan skreddersys som våre øvrige varianter.

“ Dersom du har egne
ideer til andre typer
overflatebehandlinger
imøtekommer vi deg
gjerne. ”

Overflatebehandling etter din smak
Vårt tilbud i overflatebehandling varierer fra ubehandlet, klarlakkert, hvitlasert
eller beiset til oljet, hvitpigmentert og hvitmalt. Farger kan også velges etter
dine ønsker. Dersom du har egne ideer til andre typer overflatebehandlinger
imøtekommer vi deg gjerne.
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moderne & klassiske

Med Knaus viderefører vi fleksibiliteten i standardmodellen,
Tind, med et løft utført ved en kraftigere firkantmegler, runde
sprosser og håndlist i tre. Knaus er det riktige valget for den
kresne som ønsker en skreddersydd trapp, som passer inn med
øvrig utforming av rom og design - valg av overflatebehandling
og finish skaper en trapp som glir inn i de fleste miljøer, alt fra det
klassiske til det moderne.

“Når du tar kontakt
med NOR-TRAPP
får du en dedikert
kontaktperson, som
er fagmann, men
også hele bedriftens
kompetanse i ryggen. ”

Kvalitetssikring i alle ledd
Når du tar kontakt med NOR-TRAPP får du en dedikert kontaktperson, som
er fagmann, men også hele bedriftens kompetanse i ryggen. Vi følger deg som
enkeltkunde proaktivt gjennom hele prosessen. Du mottar detaljerte tilbud, som
er godt spesifiserte, og blir veiledet gjennom en kvalitetssikret prosess, frem til
trappen er ferdig montert.
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vår bestselger
Dette er vår standardmodell, med runde sprosser, megler/
stolpe og standard håndlist utført i tre. Med riktig valg av
overflatebehandling og skreddersøm kan din Tind-trapp gå
naturlig inn i svært mange miljøer, og forsterke den stilen du
ellers har valgt interiørmessig. Denne trappens fleksible utforming
gjør den til en bestselger og en av Norges mest populære
trapper.

“Denne trappens
fleksible utforming
gjør den til en
bestselger og en av
Norges mest populære
trapper.”

Trygge trapper
Alle våre modeller tilfredsstiller samtlige byggeforskrifter og kravspesifikasjoner.
Trappene kommer også med barnesikringslist for økt sikkerhet for de små. Vi
utformer trappene våre for å ivareta din sikkerhet på best mulig måte.
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moderne & klassisk
Vang er en populær modell, fordi den kombinerer det moderne
preget med det klassiske. Den som velger Vang får en tidløs trapp
som varer designmessig i et hjem bygget for å være varig, solid
og sikkert for mange år fremover i tid. Også Vang skreddersys dine
ønsker. Du kan velge mellom alle våre tresorter og bestille den
overflatebehandlingen som passer best inn i ditt hjem, nøyaktig
etter din smak.

“Våre norskproduserte
trapper kommer
direkte fra
NOR-TRAPPs
fabrikk i Rakkestad”

Våre tresorter
Våre norskproduserte trapper kommer direkte fra NOR-TRAPPs fabrikk i
Rakkestad. Derfor kan vi være svært fleksible i hver enkelt trappeleveranse. Du
kan skreddersy din nye trapp slik du ønsker den. Videre kan du velge mellom
overflatebehandling, elementer av stål og glass, og tresorter etter din smak. Vi
tilbyr alle typer tre våre kunder måtte ønske, mens vårt standardutvalg består
av furu, eik, ask, valnøtt og bøk.
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enkel, stilren & robust
Varde er en stilren trapp, utført med firkantsprosser, megler/
stolpe og håndlist i tre. Modellen gir et enkelt og robust inntrykk,
som passer godt i et moderne miljø med preg av enkel soliditet.
Denne trappen kan, som alle andre modeller, skreddersys og
tilpasses omgivelsene både materialmessig, designmessig og når
det gjelder fysisk utforming og plass.

“NOR-TRAPP har
dyktige fagfolk som
hjelper deg som kunde,
fra a til å.”

Vi hjelper deg fra A til Å
NOR-TRAPP har dyktige fagfolk som hjelper deg som kunde, både ved
hovedkontoret i Rakkestad og gjennom våre åtte fagrepresentanter på
Østlandet, i Syd-Norge, Vest-Norge og Midt-Norge. Vi leverer trapper til hele
landet, men før trappen er på plass hjelper vi kunden med råd, oppmålinger,
ideer og tilpasning. Normalt er vår leveringstid mellom tre og fire uker.
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tradisjonell & klassisk

Denne modellen passer for deg som ønsker en tradisjonell trapp.
Det klassiske snittet inneholder elementer av dreide sprosser,
med dreide meglere/stolper og profilert håndlist, som sammen
harmonerer og gir det tradisjonelle solide preget mange
kunder ønsker i et klassisk hjem med varig design. Morene er
et kostnadsmessig godt alternativ tilpasset ditt hjem, både i
utforming og overflatebehandling.

“Morene er et
kostnadsmessig
godt alternativ
tilpasset ditt hjem,
både i utforming og
overflatebehandling.”

Alle trapperom er forskjellige
En av grunnene til at skreddersøm er viktig når du skal velge trapp er at ditt
trapperom sannsynligvis er annerledes enn andre. Derfor hjelper vi deg med å
komme til ditt hjem og ta korrekte mål, slik at den nye trappen vil passe perfekt.
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Enten du pusser opp eller skal flytte inn i et nytt hjem er det
viktig å tenke på at trappen ikke bare skal tilpasses fysisk, men
også designmessig, slik at den passer inn i det miljøet du skaper
hjemme.
Skreddersøm er et alternativ til våre faste modeller. Selv om
alle modellene kan skreddersys til dine ønsker tilbyr vi også
en mulighet for fullstendig skreddersøm og tilpasning til ditt
spesielle ønske. Du kan med hell ta utgangspunkt i den modellen
som er mest identisk med trappen du ønsker deg, og deretter
spesifisere endringene du vil ha. Muligheten til å skreddersy
trappen nøyaktig til ditt ønske gir deg mer enn en trapp - du får
et nytt møbel.

“Muligheten til å
skreddersy trappen
nøyaktig til ditt ønske
gir deg mer enn en
trapp - du får et nytt
møbel.”

Skreddersy mer enn form
Velg tresort mellom blant andre furu, eik, ask, valnøtt eller bøk. Vårt tilbud i
overflatebehandling varierer fra ubehandlet, klarlakkert, hvitlasert eller beiset
til oljet, hvitpigmentert og hvitmalt. Farger kan også velges etter nærmere
avtale. Trappen kan bygges i den utformingen du mener er mest hensiktsmessig
og best designmessig. For å få ideer er du hjertelig velkommen til å besøke oss
i fabrikken, hvor du kan se våre utstillinger og prøve forskjellige modeller med
egne føtter.
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Håndlister

Vår jobb er å lage din
Håndlist:
type C, avrundet • type C • type B, avrundet • type B • type D, profilert

Når vi skal bygge en trapp akkurat for deg, ønsker vi at du
skal få drømmetrappen - den som passer optimalt inn i ditt
hjem. Det betyr at du kan velge ut forskjellige elementer fra
våre sortiment og sette dem sammen etter din smak. Velg den
håndlisten, sprossene og stolpen du ønsker, finn de tresortene
du liker best og den overflatebehandlingen som passer best
inn i miljøet du vil skape.
På sidene 4 til 13 i denne brosjyren kan du hente inspirasjon fra våre basismodeller. Dersom du
ønsker å se og kjenne nærmere på produktene er du alltid velkommen til vår fabrikk, hvor du kan se
utstillinger av modellene våre, og få veiledning fra en av våre fagfolk.

Sprosser

Sprosser:
type1, runde ø 23mm

Sprosser:
type 5, dreid
type 4, dreid

Sprosser:
stålsprosse, ø 20mm
stålsprosse, ø16mm

Sprosser:
type 9, 35 x 35mm m. spor
type7, 35 x 35 mm glatt

Megler:
type14,100 x 100mm, dreid
type15,100 x 100mm, dreid

Megler:
type 89, 80 x 80mm, m spor
type19, 100 x 100mm, m. spor

Megler:
type17, 100 x 100mm
type 80, 80 x 80mm

Meglere

Valg av tresort, stål og glass, samt overflatebehandling er viktig når du skal utforme trappen din.
Design og utseende er utslagsgivende, men soliditet, brukervennlighet, sikkerhet og komfort er også
vesentlig når du skal velge elementer og utforming som skal vare. Trappen er et møbel i boligen din –
som både skal være funksjonell, tidsmessig og sikker. Barnesikringslister, utforming og stigningsvinkel
er noen av elementene som skaper trygghet og komfort for hele familien. Utformingen er også viktig
for funksjonaliteten og plassen du har tilgjengelig for trappen din.

Megler:
type 11, 90 x 40mm

Tresorter
Furu

F/ Lakkert

Kvalitet til å kjenne og se på
Et kjennetegn på et håndverksprodukt av høy kvalitet er den ferdiggjøringen
du kjenner og opplever. Runde, myke kanter, jevne behagelige overflater og en
ferdiggjøring du kan se er utført med stolthet. For oss i NOR-TRAPP gjelder
dette også detaljer du ikke ser. Vi legger vekt på utforminger og detaljer, som gir
deg en trapp som er sikrere og mer behagelig å bevege seg i.
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F/ Grunning

F/ WoodWash F/ Eiketoning F/ Brun

Bøk

Ask

B/ Lakkert

A/ Oljet, klar

A/ Lakkert

F/ Antikk

F/ Rustikk

F/ BrunSort

A/ Oljet, brun A/ Hvitlasert

Eik

E/ Ert

E/ Hvitlasert E/ Oljet, brun E/ Brun

E/ Lakkert
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Bestilling og
Det er mye å tenke på når man skal bygge nytt hus, ny leilighet,
eller pusse opp boligen. Mange viktige avgjørelser skal fattes ―
det er jo tross alt hjemmet ditt det handler om. Derfor bør man
planlegge alle de vesentlige delene i god tid. Det gjelder badet
og kjøkkenet, men også trappen. Den er ikke bare en funksjon
i hjemmet, men også et møbel som brukes mange ganger hver
dag, og som skal vare like lenge som boligen din. Derfor må
trappen være komfortabel, sikker og av god og varig design.
Formelt sett må den også tilfredsstille byggeforskriften.

Ord & uttrykk
1) Megler / Stolpe
2) Vekslingskant
3) Forvang
4) Midtmegler
5) Håndlist på vegg
6) Veggvange
7) Barnesikringslist
8) Håndlist
9) Sprosse / Baluster
10) Synlig veggvange
11) Trinn / Inntrinn
12) Megler / Stolpe
13) Klosstrinn / Utvidet 1. Trinn
14) Stusstrinn / Tett
Returgelender =
rekkverk på kanten oppe

For at trappen skal bli vellykket bør den planlegges sammen med resten av huset, slik at den blir en
del av helheten. Plassering og utforming avgjøres mest effektivt på et tidlig tidspunkt.
Ta kontakt med NOR-TRAPP sentralt eller vår fagrepresentant i ditt distrikt for å få veiledning og tilbud.
Du finner oversikten over våre kontaktpunkter på side 19.
Vi svarer deg så raskt vi kan, men for å få hurtig svar og tilbud er det en fordel om du har forberedt
følgende:

5

• Plantegning av huset eller skisse av trappesjakt med mål.
• Høyde fra gulv (1. etg.) til gulv (2. etg.) og tykkelse på vekslingskant (se side 18).
• Modellønske (se side 4 – 13).
• Åpen eller tett trapp.
• Tresort og overflatebehandling (se side 14 og 15).
• Din kontaktinformasjon og byggeadresse.
Når vi har kommet i kontakt får du din egen fagperson, som bistår deg i den videre prosessen, med
nyttige tips, råd og veiledning. Vi kommer til byggeadressen og måler trappesjakten nøyaktig, slik at
vi sikrer en helt perfekt trapp til det nye hjemmet. Når alle mål og designvalg er gjort produserer vi
trappen og monterer den. Leveringstiden er normalt tre til fire uker fra bestillingen er klar.

1
2
3

4
6
8

Høyde gulv-gulv

7
9

10

12

11
13
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Opptrinnshøyde
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Kontaktinformasjon
HOVEDKONTOR/FABRIKK:		
AS NOR-TRAPP		
Bedriftsveien 8		
1890 Rakkestad		
Tlf: 69227010
Fax:69222634
E-post: nor-trapp@nor-trapp.no
Foretaksregisteret: NO 915 279 376 MVA

HOS OSS TREFFER DU:
Stilling:
Daglig leder/produksjon:
Økonomi og innkjøp:
Salg og innkjøp:

Navn:
Ivar Emberland
Ole Harald Grønnern
Stian Emberland

E-post:
ivar@nor-trapp.no
ole.harald@nor-trapp.no
stian@nor-trapp.no

Salg og konstruksjon:
Konstruksjon:

Øystein Grønnern
Roger Kraugerud

oystein@nor-trapp.no
roger@nor-trapp.no

VÅRE MONTØRER:			
Vi er ofte opptatt med våre kunder, ta kontakt med vårt hovedkontor om vi ikke er å treffe!		
Område:
NOR-TRAPP Råde
NOR-TRAPP Moss
NOR-TRAPP Romerike
NOR-TRAPP Oslo/Follo
NOR-TRAPP Buskerud
NOR-TRAPP Aust Agder
NOR-TRAPP Vest Agder
NOR-TRAPP Haugesund

Tlf:
90880309
90668350
63837079
64870627
90691847
90539664
38394560
90525751

E-post:
raade@nor-trapp.no
moss@nor-trapp.no
romerike@nor-trapp.no
oslo.follo@nor-trapp.no
buskerud@nor-trapp.no
aust-agder@nor-trapp.no
erikbjoerndal@gmail.com
nor-trapp@nor-trapp.no

