
TRAPPER
i højstyrkebeton
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LIGELØBSTRAPPER

En ligeløbstrappe er en selvbærende trappeløsning. Er der behov for en løsning med ekstra 
lange spænd, er det i nogen tilfælde nødvendigt med en vange til at understøtte trappen 
på en integreret og elegant måde. Trinene kan måle ned til 50 mm i tykkelse, har en lang 
levetid og ligesom alle vores trapper, skræddersyes ligeløbstrappen til det enkelte projekt, 
hvilket gør DIN trappe helt unik. 

En ligeløbstrappe i Hi-Con CRC i2® højstyrkebeton er en enkel trappe med et let og elegant 
udtryk, som er let at montere.  
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RUNDETRAPPER

Runde trapper er kendetegnet ved deres elegante, slanke og snoede design. Uanset om 
løsningen bliver en spindel- eller vindeltrappe, kan vi støbe trinene helt ned i en tykkelse på 
50 mm. 

SPINDELTRAPPER
Spindeltrappen er kendetegnet ved, at den snor sig om en centralt placeret søjle. Når de 
enkelte trin stables, danner de tilsammen en spindel, som efterfølgende armeres og ud-
støbes. Spindelen bliver dermed til det bærende element og fungerer som den søjle, trinene 
snor sig omkring. 

VINDELTRAPPER
En vindeltrappe er kendetegnet ved dens gennemsyn midt i trappen. En vindeltrappe bæres 
altså ikke af en centralt placeret søjle, men i stedet af en indvendig vange. En vindeltrappe 
kræver ofte mere plads og leveres i flere elementer, som samles på stedet med CRC i2® 



26



27

LØSETRIN

Når du anvender løse trin fra Hi-Con i din trappeløsning, kan du let og elegant designe en 
trappe med et slankt og enkelt udtryk. Vores løse trin i CRC i2® højstyrkebeton er lette 
elementer, som monteres simpelt på vægge eller vanger. Længde, bredde samt graden af 
stødtrin kan variere fra projekt til projekt, ligesom de løse trin kan leveres med forskellige 
overflader. 
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SPECIALTRAPPER

En specialtrappe er en trappeløsning, der ligger udenfor de tidligere nævnte trappetyper, og 
hvor der er behov for en ekstraordinær løsning. Det kan være i tilfælde, hvor der er behov
for at udvikle et nyt montageprincip, hvor der er behov for at kombinere flere forskellige 
trappetyper, hvor der er behov for at benytte nye former eller farver eller noget helt fjerde. 
Ingen udfordringer er for store - hos Hi-Con kan vi nemlig godt lide, når det bliver svært, og 
vi hjælper hellere end gerne med at gøre din drøm til virkelighed. 
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