Trinflader uden huller for trappeløft får en fantastisk ensartet overflade og fremstår enkle
og smukke. Ny teknik fra dalton fremhæver det
enkle, smukke og æstetiske i hvert enkelt trappetrin.

Smukke og æstetiske trappetrin

Trapper uden løftehuller
dalton kan levere betontrapper helt uden løftehuller på trinfladen. Det giver en
trappe, der fremstår enkel og stilren, fordi hvert trappeløb kan løftes på plads
uden at efterlade synlige løftehuller på oversiden. Trappeløbene løftes i stedet for
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i siden med special-beslag. Det eneste, der bliver synligt bagefter, er løftebolte
ind mod væggen, og de er meget svære at se for det utrænede øje.
Dermed har dalton taget første skridt til at løse et æstetisk problem, som flere
arkitekter har påpeget.
Selvfølgelig kan vi fortsat levere propper i messing eller rustfrit stål, som kan dække over de fire løftehuller, der kommer med den traditionelle teknik. Alternativt
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kan hullerne spartles ud bagefter, omend det kan være svært at ramme den helt
præcise farvenuance. Med den nye teknik bliver ingen af delene nødvendige, for
trinene fremstår med en helt ensartet overflade.
Løsningen uden synlige løftehuller stiller krav til kantafstande og elementvægte
m.m. Kontakt os for yderligere oplysninger.
dalton har et bredt udvalg af sving-, vange-, spindel og specialtrapper i beton og
terrazzo. Du kan vælge blandt mange forskellige trinflader og trinprofiler. dalton
kan også tilbyde mange flotte gelænderløsninger der er tilpasset vores smukke
trapper.
Læs mere på www.dalton.dk - eller ring på 7637 7700 så rådgiver dig dig gerne.
Vi glæder os til at møde dig og dit byggeri.
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Trinflade hvor løftehullet
er dækket med en prop
i messing. Kan også fås i
rustfrit stål.

