
 Monteringsanvisning trätrappor 
 Utgåva 2022-05 



 Denna monteringsanvisning är generell och kan appliceras på olika typer av trappor. 
 Läs igenom hela beskrivningen innan monteringen påbörjas för att undvika misstag. 
 Som komplement till denna beskrivning används vår monteringsvideo: 
 https://stepsta.se/monteringsvideo 

 Verktyg & förberedelser 
 Skruvdragare 
 Borrmaskin 
 Tumstock 
 Vattenpass 
 Gummihammare / hammare + träkloss 
 Lim för täckplugg 
 Silikon för räckesdelar 
 Paraffinkloss 
 3 mm masonite 

 Viktigt! Alla skruvhål bör förborras om dessa saknas från fabrik. Synliga skruvhål ska även 
 försänkas med Ø14 mm så att täckplugg kan användas. 

https://stepsta.se/monteringsvideo


 1. 
 Placera ett vangstycke på ett rent och mjukt underlag. Om möjligt, gärna på två bockar, då 
 fastskruvning av plansteg kan göras underifrån redan i steg 3. 

 2. 
 Vaxa planstegens ändar som ansluts mot vang (gäller ej underliggande vangstycken). Detta 
 görs genom att rikligt gnida in stegändarna med en paraffinkloss (medföljer ej). 

 3. 
 Placera planstegen i vangstycket. Kolla efter ev. märkning för att se vilket trappsteg som ska i 
 rätt hål. 



 3. 
 Placera andra vangstycket ovanpå stegen 

 4. 
 Skruva fast vangstycket i stegen med medföljande 6x80mm-skruvar 

 5. 
 Vänd på trappan och repetera steg 4 



 6. 
 Montera översta stolpen (B) i vangstycket med två 6x120mm-skruv. 

 7. 
 Placera trappan på rätt ställe i trapphålet. Skruva fast vangstycket i väggen med ett avstånd på 
 max 600 mm c/c-avstånd samt max 250 mm från hörn (vid L- & U-trappor). Förborra och 
 använd sedan medföljande 6x120 mm-skruvar. För att minimera risken för knarr ska mellanlägg 
 som helt fyller utrymmet mellan trappans vangstycken och väggen användas vid 
 infästningspunkterna. Mellanläggen ska vara 3 mm tjocka (exempelvis masonite i bitar om 250 
 mm x 50 mm). Tänk på att reglarna i vägg som trappan fästs i ska vara av trä med dimension 
 minst 45x75mm eller motsvarande. 



 9. 
 Fäst översta stolpen (B) i bjälklaget med två 6x120mm-skruvar. 

 10. 
 Applicera byggsilikon i vangstyckets hål för räckespinnar. Placera räckespinnarna i vangstycket. 
 Kolla efter ev. märkning för att se vilken räckespinne som ska i vilket hål. 

 11. 
 Applicera byggsilikon i överliggarens hål för räckespinnar. Montera överliggaren ovanpå. 



 12. 
 Montera nedersta stolpen med två 6x120mm-skruv. 

 13. 
 Fäst överliggaren i varje stolpe med medföljande 6x120mm-skruv. 


