Montageanvisning
U-trappa med steg i sväng
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Tack för att du köpt en Flexitrappa. Vi hoppas att du skall bli nöjd med denna produkt och önskar dig
lycka till med montaget. Läs igenom instruktionen noggrant innan start av montage för att undvika
fel.

Utrustning
Följande verktyg underlättar montering av din trappa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skruvdragare med bits-sats
En lång stjärn-bits (PH2)
Borr 2 mm, 3 mm, 4 mm
Vattenpass
Tving
Tumstock
Penna
En pall att stå på

Innan montering
Gå igenom vilka skruv och beslag som Ni har fått medskickat. Identifiera de olika typerna för att
underlätta kommande montering.
Benämning
S-2
S-3
S-4
S-5
S-7
S-13
S-11
SM-1
Ö-3
Ö-5
Ö-8
PJ-2
VJ-3
VJ-2

Dimension (mm)
4x25
6x70
6x140
M6x140
5x80
5x40
M6x70
M6
10x20-M6/10
10x60
M6
93x20x18
90x90
50x50

Typ
Skruv platt huvud
Skruv försänkt
Skruv försänkt
Pinnskruv
Skruv försänkt
Skruv platt huvud
Möbelskruv
Hylsmutter
Sargsprint
Cylindrisk stålpinne
Gängstång
Beslag till steghållare
Vinkeljärn stor
Vinkeljärn liten

Steg X1 - Standardsteg med hål för stolpe på höger eller vänster sida
Steg X2 - Standardsteg
Steg X3 - Mindre djupt steg näst högst upp (vid step-down utförande)
Steg X4 - Mindre steg högst upp i trappan (vid step-down utförande)
Steg X5 - Djupt steg med möjlig infästning för stolpe högst upp i trappan som används när trappan
börjar med ett helt steg utåt.
Steg i sväng, numrerade 1-6 i den ordning de placeras i trappan med start nere.
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Montering
Figurerna nedan visar monteringsordning av trappan.

1. Vilplan
Vilplanet är uppdelat i två sektioner som monteras separat för att sedan sättas ihop. Börja det höga
vilplanet som ansluter till det övre löpet, fortsätt sedan med vilplanet som ansluter till det nedre
löpet. På så vis kan de två sektionerna monteras separat på en lämplig plats för att sedan placeras
där de ska stå innan de monteras ihop med varandra.
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Vilplan övre löp

Hur delarna ska placeras beror på om vilplanet svänger till
höger eller till vänster. Följande beskrivning visar hur pelarna
ska placeras om trappan svänger till höger. (Sett när du går
nedifrån och upp i trappan). Svänger trappan till vänster ska
pelarna placeras spegelvänt.
Samtliga mellanstycken som sitter mellan två pelare har
samma längd.
Beroende på vilken höjd på vilplan Ni har på er trappa kan det
variera mellan 4 och 8 mellanstycken per sektion. Det här
avsnittet visar montering med åtta mellanstycken.

1.1 Börja att montera ihop pelare 1 övre löp och pelare 2 övre löp med mellanstycke,
använd skruv S-4. Se figur nedan.
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1.2 Fortsätt att montera ihop vilplanet enligt figur nedan med skruv S-4.
Viktigt! Pelarna passar bara på ett sätt, de stora hålen (14 mm) ska i regel vara riktade utåt. Se
bifogad ritning och benämning på pelarna för att säkerställa att rätt pelare hamnar på rätt plats.

Det finns två mellanstycken med ett spår på ovansidan. De mellanstyckena ska vara placerade
enligt figurer nedan
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1.3 Montera steghållare 6:e steg vilplan med skruv S-3 och Steghållare 2:a steg vilplan med skruv S4 och kex, Se figur nedan.
OBS! Steghållare 6:e steg vilplan fälls in i Pelaren och ska förborras med en 4 mm borr innan den
skruvas fast. Se till att placera ett kex i spåret innan steghållarna monteras.

Montera fästplatta övre löp i pelare 1 övre löp, använd skruv S-4, se figur nedan
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1.4 Montera de fyra cylindriska pinnarna Ö-5 i pelarna enligt figur nedan. Se till att de sticker ut max
20 mm.

1.5 Fortsätt sedan med att montera stöd för vangstycke övre löp enligt figur nedan,
använd skruv S-3
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Vilplan nedre löp
1.6 Montera vilplan nedre löp på samma vis, nu ska de två vilplanet se ut ungefär som exempel
nedan.

1.7 Montera steghållare nedre löp mot vilplan, montera sargsprint Ö-3 med pinnskruv S-5 enligt
figur nedan.
OBS! Se till att pinnskruven sticker ut 95 mm från baksidan av steghållaren
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1.8 Montera steghållarna i pelarna enligt figur nedan, använd hylsmutter SM-1.

1.9 Nu är det dags att montera ihop de två vilplanen, med fördel placeras vilplanen där de ska stå
innan för att undvika tunga lyft senare.
Använd skruv S-4 för att skruva ihop steghållare 3:e steg vilplan med vilplan övre löp. Se figur
nedan.
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Använd de 3 anslutningsklossarna med tillhörande
gängstång Ö-8 och hylsmutter SM-1 för att låsa ihop
resterande pelare i respektive vilplan. Se figurer.

Nu ska vilplanet se ut ungefär som på figuren nedan.
OBS! Nu kan ni välja att montera de svängda stegen innan ni går vidare. Det kan vara enklare
att göra det i det här skedet om Ni har ont om plats och/eller om ni har ett lågt vilplan.
Se avsnitt 5.7.
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2. Väggplatta
Väggplattan ska monteras i trappvalvet för att ge stöd åt vangstyckena. Det är viktigt att väggplattan
monteras korrekt för att placeringen av trappan ska bli som tänkt. Markera och förborra hål där Ni
ska skruva fast väggplattan, använd passande skruv för Era förutsättningar.
2.1. Börja med att kolla på Er ritning, där finns följande måtten Z, Z2 och Z3 angivna.
Z = Mått från stegsida till vägg, normalt 5 mm
Z2 = Mått från utsida vangstycke till vägg (Motsats sida om den sida räcket sitter på).
Z3 = Mått från utsida vangstycke till stegsida, motsatt sida om Z2.
Figur nedan visar exempelbild från ritning.

2.2. Rita en markering för var väggplattan ska placeras mot trappvalvet för att underlätta arbetet.
Mät från trappvalvets sida till väggplattans sida enligt figur nedan.
Måttet ska vara Z + Z2 + Bredden på vangstycke (90 mm).
Mät till väggplattans smalaste del.
Viktigt! Eftersom att trappsteget har en tjocklek på 40 mm ska väggplattans överkant vara 40
mm nedanför färdigt golv på ovanvåning.
I det här exemplet är Z=5, Z2=160 vilket ger 5+160+90 = 255 mm.
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2.3. Nu är det dags att montera väggplattan. Beroende på hur mycket plats det är på sidan av
trappan kan Ni välja att montera väggplattan på två olika sätt.
Alternativ A: Väggplattan skruvas fast i trappvalvet vid Era markeringar. Rekommenderas om Ni
har plats för en skruvdragare mellan trappvalv och vangstycke, alternativt att Ni har möjlighet att
skruva med ett spärrskaft eller en vinkelchuck när vangstyckena ska monteras.
Gå till avsnitt 2.3A.
Alternativ B: Väggplattan monteras i de förmonterade vangstyckena innan den fästs i väggen.
Rekommenderas om ni har ont om plats mellan trappvalv och vangstycke.
Gå direkt till avsnitt 3.5. innan Ni monterar väggplattan. Väljer ni alternativ B rekommenderar vi
att ni tar hjälp av en kompis då det underlättar monteringen.
2.3A.
Skruva fast väggplattan vid Era markeringar, använd ett vattenpass för att få det i våg. Skruva
med passande skruv beroende på Era förutsättningar.
OBS! kontrollera att väggplattans överkant är 40 mm nedanför färdigt golv, det är möjligt att
golvet kan luta något.
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3. Vangstycken övre löp
3.1. Plocka fram vangstycken samt steghållare och identifiera hur de ska monteras enligt figur nedan.
Vangstycket på insidan är anpassad för att läggas på väggplattans kant.
OBS! Har Ni beställt en trappa med växelsteg följer ni samma monteringsanvisning. Se Er
medskickade ritning var de olika steghållarna ska sitta då det är två olika steghållare som
monteras växelvis.

3.2. Börja att montera ihop vangstycken och steghållare med hjälp av skruv S-11 och mutter SM-1
enligt figur nedan. Skruven från insidan och mutter från utsida.
Skruva fast löst så att steghållarna går att rotera fritt.
OBS! vänta med steghållaren längst upp
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När det är klart ska det se ut ungefär som figur nedan. Steghållarna ska gå att rotera fritt.

Figuren nedan visar hur steghållarna till växelsteg ser ut.

3.3. Fäst de två övre steghållarna enligt figur nedan med skruv S-4. Låt spetsen på skruven sticka ut
lite på andra sidan.
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3.4. Nu är det dags att lägga vang-paren på plats enligt figur nedan. Vardera vang-par placeras på
vilplanet så att det står på stödet, samtidigt som det inre vangstycket vilar på väggplattan.
OBS! Om ni valt alternativ B i avsnitt 2.3 ska ni göra moment 3.5 innan 3.4

3.5. Skruva fast vang-paren i väggplattan med skruv S-4 från båda håll enligt figur nedan. Förborra
med en 4 mm borr.
OBS! Se till att översta steghållarens baksida är i linje med väggplattan.
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3.6. Skruva fast vang-paren i vilplanet enligt figur nedan. Förborra med en 4 mm borr och använd
skruv S-3 från insidan.

3.7. Avsluta med att montera vinkeljärn VJ-3 mellan väggplatta och vangstycke enligt figur nedan,
använd skruv S-13.
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4. Vangstycken nedre löp
4.1. Börja med att plocka fram vangstyckena till det nedre löpet samt steghållare. Notera att ett par
steghållare är lägre än de andra, de ska monteras mot golvet.

4.2. Montera ihop vangstyckena på samma sätt som tidigare i avsnitt 3, se figur nedan.
Montera ihop dem separat eller direkt på steghållaren som sitter fast i vilplanet.
OBS! Det kan vara enklare att montera det nedersta steget innan det nedre löpet monteras
mot vilplanet. Gå till avsnitt 5.4 innan Ni fortsätter.

4.3. Skruva sedan ihop vang-paren med golvplattan, använd skruv S-4. Se figur nedan

Nu ska det nedre löpet vara monterat. Gå vidare till avsnitt 5 för att påbörja montering av
steghållare.
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5. Steg
Följande avsnitt går igenom hur steghållare och steg monteras. Var noga att kolla på Er ritning var de
olika stegen ska monteras på just Er trappa.
5.1. Steghållarna ska nu skruvas fast så att de är i våg, använd vattenpass. Varje steghållare ska
förborras med en 4 mm borr innan den fixeras med 2 st skruv S-3. Börja med en sida enligt
figuren nedan.

5.2. Skruva sedan dit beslag PJ-2 på alla steghållare med skruv S-2 enligt figur nedan. Förborra med
en 2 mm borr. Beslagen ska skruvas på steghållarens utsida

5.3. Förbered stegen med att skruva fast barnsäkerhetslist på stegens undersida med skruv S-7.
Samtliga ska sitta 10 mm innanför stegets nos och vara centrerade, se bild nedan.
OBS! Oavsett typ av steg ska barnsäkerhetslisten centreras i den öppning som finns och
monteras 10 mm innanför stegnos om inget annat anges.
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5.4. Viktigt! Om Ni har stolpar till räcke som ska monteras i trappstegen behöver de monteras i
stegen innan stegen monteras på steghållarna. Läs monteringsanvisning för räcket innan ni
fortsätter.
5.5. Lägg dit och skruva fast steget i steghållaren med skruv S-2. När steget sitter fast i ena
steghållaren kan steghållaren på motsatt sida vinklas upp och skruvas fast i steget. Därefter
skruvas den steghållaren fast i sitt vangstycke enligt avsnitt 5.1. På så vis undviks problemet att
steghållarna ej linjerar med varandra. Se figur nedan.
OBS! En lång bits till skruven rekommenderas i detta moment. Se till att steget placeras korrekt
i sidled, se mått Z2 på Er ritning.

5.6. Fäst det översta steget (X4) genom att skruva dit det genom barnsäkerhetslisten med skruv S-13.
OBS! Ej aktuellt om trappan börjar med ett helt steg X5
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5.7. Nu ska de svängda stegen monteras. Börja med att montera vinkeljärn VJ-2 och beslag PJ-2 på
vilplanets konstruktion enligt figurer nedan. fäst med skruv S-2. Placera beslagen så att var steg
har åtminstone 3 infästningspunkter.
Viktigt! Se till att vinklarna är jämns med överkant.

5.8. Se till att stegen har rätt läge mot pelarna. Se figur nedan.
Kontrollmät så att stegen hamnar i rätt vinkel mot trappan. Utgå från Z-mått och de övriga
stegens placering.
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5.9. Steg med stolpe (X1) ska förstärkas med ett vinkeljärn mot steghållare på båda sidor.
Använd VJ-2 och skruv S-2. Se figur nedan.

5.10.

Nu ska trappan se ut ungefär som figuren nedan.

5.11.
Avsluta med att dra efter skruv S-11 till steghållarna och sätt dit medskickade täcklock
för samtliga hål.
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Underhåll
Oljade steg bör oljas minst en gång årligen. Använd hårdvaxolja, exempelvis OSMO.
Vi hoppas att du blir nöjd med din Flexitrappa!
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