Dansk kvalitet siden 1982

Opskriften på god
kvalitet hedder
tradition og fornyelse
Thy Trapper fremstiller individuelle trætrapper efter specialmål
i håndværksmæssig høj kvalitet. Vi går aldrig på kompromis med
udførelsen, og som thyboer og fagfolk sætter vi en ære i at være ordholdne – vores kunder og samarbejdspartnere kan regne med os.
Vores holdninger, værdier og fokus på dansk produktion betyder,
at Thy Trapper siden 1982 har været en selvstændig virksomhed
med en stabil og ubrudt udvikling. Siden 2008 har selskabet været
ejet af tre medarbejdere, der alle tager del i den daglige drift.
Fremstillingen af trapperne foregår på vores egen fabrik i Thisted,
og mange af vores medarbejdere har været ansat i over 25 år – en
har endda været med siden firmaets start.
Vi mener, at dygtige og erfarne håndværkere og materialer af høj
kvalitet giver det bedste resultat i kombination med anvendelsen
af moderne teknologi som 3D-konstruktion og CNC-fræsning.
Uanset hvilke ideer og ønsker vores kunder har, finder vi gennem
dialog og vejledning en løsning, der lever op til drømmene og
forventningerne.
Vi kalder det kvalitet. Trin for trin.
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Dansk kvalitet og
håndværk siden 1982
Thy Trapper leverer trapper i alle de klassiske,
nordiske træsorter, ligesom vi følger med tiden og
gerne anvender mere eksotiske råvarer. Vi lagerfører
blandt andet Bambus, Fyr, Bøg, Ask, Eg, Mahogni,
Merbau, Douglas, Ahorn, Wengé og Kirsebær. Andre
træsorter kan fremskaffes efter ønske.
Trinene er med gennemgående stave for at give et
stærkt og visuelt flot produkt. Trapperne leveres med
mange forskellige former for overfladebehandling
– det kan være lak, lud, pigment, olie eller maling i en
farve efter eget valg.

Højteknologisk linje
Trappen tegnes i 3D for at gengive det færdige resultat
fra alle vinkler. Avancerede CNC-fræsemaskiner udfører med stor præcision alle relevante operationer.
Inden trappen forlader os, er den kontrolleret for:
•

Træfugtighed

•

Trækvalitet

•

Trin- og vangedimensioner

•

Lamelbredde og limning

•

Styrke og beskaffenhed af overfladebehandling
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Trappetyper
Her finder du en oversigt over vores forskellige trappetyper, og på de fremadrettede
sider i dette katalog kan du se et galleri med eksempler på løsninger – med streg under
eksempler, for de fleste trappetyper og materialer kan kombineres på kryds og tværs.
Du er altid velkommen til at kontakte os, og spørge om mulighederne.

Ligeløbstrapper TT 21
Se eksempler på siderne
12, 19, 20, 25 og 28

Halvsvingsreposetrapper TT 25

Kvartsvingsreposetrapper TT 23
Se eksempel på side 9

Halvsvingstrapper TT 26

Se eksempel på side 22

Se eksempler på siderne
8, 10, 18, 26 og 27

Kvartsvingstrapper TT 27

Kvartsvingstrapper TT 28

Se eksempler på siderne
3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16
17, 21, 23, 24, 29, 30 og 32

Se eksempler på siderne
2, 6 og 7

Centervangetrapper

Vindeltrapper

Se eksempler på siderne

Se eksempel på side 32

3, 16, 18, 31 og 32
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Kvartsvingstrappe TT 28

Her udført som hvidmalet trappe med trin,
toppe og håndliste i hvidolieret Eg.
Gelænder i trappen er type TT 216 V og
balkongelænder type TT 208.

Er du
interesseret i at
besøge vores showroom på fabrikken?
Kontakt os på tlf.

97 92 19 44

2

Kvartsvingstrappe TT 317
opsadlet med centervange

Hvidmalet trappe med trin, toppe
og håndliste i Eg – hvidolieret.
Trappen kan også leveres med
vinkelforkant på trin.

3

Kvartsvingstrappe TT 27
med mægler

Her udført som hvidmalet trappe med trin, toppe
og håndliste i oliebehandlet Mahogni.
Gelændertype TT 216 L.
Mæglere er 84 x 84 mm. med affasede toppe.

4

Kvartsvingstrappe TT 27
med buet hovedstykke

Her udført som lukket trappe i hvidmalet Fyr med pyntevange
og rondel. Trin, håndlister og stødtrin i oliebehandlet Merbau.
Start udført med klodstrin og 270 graders hovedstykke med
nedstemt håndlistekrumning.
Kvartsvings gennemgående hovedstykke med nedstemt
håndlistekrumning – gelænder type TT 280.
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Kvartsvingstrappe TT 27

Hvidmalet trappe med trin i Eg. Håndliste i Bøg - sortmalet.
Gelænder type TT 271. Håndliste 53 x 76 mm. firkantede
balustre 30 x 30 mm. til nedboring.
Buet bagvange samt 270º gennemgående hovedstykke i
start samt 2 stk 90º gennemgående hovedstykker i trappen.
Hvidmalede stødtrin i 16 mm. - MDF.
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Kvartsvingstrappe TT 28
inkl. repose

Denne eksklusive trappe er udført som hvidmalet åben trappe med trin og håndliste i oliebehandlet Eg.
Starten på trappen er lavet med Ø 120 mm. søjle inkl. kegleformet kugle på fod. Gelændertype TT 280 – håndliste med profil.
Vangerne er dekoreret med pyntevanger og rondel.
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Halvsvingstrappe TT 26
med buet hovedstykke

Her udført i hvidmalet Fyr med trin og håndliste i oliebehandlet Mahogni.
Start udført med åben klodstrin og 270º hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning,
samt 90º og 180º hovedstykke i vangeforløb. Gelænder type TT 250.

8

Kvartsvingsreposetrappe TT 23
med buet hovedstykke

Denne trappe er udført som lukket hvidmalet kvartsvingsreposetrappe med trin i hvidolieret Ask.
90º gennemgående hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning.
Gelænder type TT 280 ”Special” med udskæring.

Er du
interesseret i at
besøge vores showroom på fabrikken?
Kontakt os på tlf.

97 92 19 44

9

Halvsvingstrappe TT 26
med buet hovedstykke

Her udført som hvidmalet trappe med trin, mæglertoppe og håndlister i Douglas.
Gelændertype TT 222. Profileret håndliste – balustre Ø 22 mm. Mæglere med affasede toppe.
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Kvartsvingstrappe TT 27

Sortmalet trappe med trin og håndliste i hvidolieret Eg. Håndliste i Bøg - sortmalet.
Gelændertype TT 217 - monteret med Ø 50 mm. rustfri beslag. Håndliste Ø 50 mm. - 17 mm. hærdet / lamineret glas.
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Ligeløbstrappe TT 21

Her udført i hvidmalet Fyr / trin i ludbehandlet Fyr og håndlister i Mahogni.
Gelænder type TT 216 V. Håndliste Ø 43 mm. - balustre Ø 16 mm. børstet stål.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med buet hovedstykke

Er du
interesseret i at
besøge vores showroom på fabrikken?
Kontakt os på tlf.

97 92 19 44

Denne eksklusive trappe er udført som hvidmalet åben trappe
med trin i Douglas og håndliste i oliebehandlet Wengé.
Starten af trappen er lavet med 270º gennemgående hovedstykke med nedstemt håndlistekrumning. (”sneglehus”).
Gelændertype TT 280. Vangerne er dekoreret med pyntevanger
og rondeller.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med mægler

Her udført med trin og toppe i ”Flammet Ask” og med sortmalet håndliste.
Trappen er forbundet med kældertrappen via balkongelænderet.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med mægler

Her udført som hvidmalet åben trappe med mægler 84 x 84 mm. / trin, håndlister og kugler i lakeret Ask.
Drejet startmægler / gelænder type TT 250
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Kvartsvingstrappe TT 317
med centervange

Hvidmalet trappe med trin og håndliste i Eg - hvidolieret.
Gelænder type TT 208 - monteret med rustfri glasbeslag.
Ø 43 mm. håndliste - 8 mm. glas.

16

Kvartsvingstrappe TT 27
med buet hovedstykke

Her udført som hvidmalet åben trappe med trin, håndliste og kugle i Douglas.
90º hovedstykke i vangeforløb med 180º håndlistekrumning ved balkongelænder.
Startmægler M 91 - gelændertype TT 291.
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Halvsvingstrappe TT 316
med centervange

Sortmalet trappe med trin og håndlistei Ask hvidpigment og 2 gange matlak.
Gelænder type TT 216 V. Ø 43 mm. håndliste - 16 mm. rustfri balustre.
Balkongelænder type TT 208 - monteret med
rustfri glasbeslag. Ø 43 mm. håndliste - 8 mm. glas.
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Ligeløbstrappe TT 21

Hvidmalet trappe med trin og håndliste i Mahogni.
Gelænder type TT 280 ”Special”. Håndliste 53 x 76 mm. - fyldninger med udfræsninger.
Start- og slutmægler 110 x 110 mm. inkl. pyramidetop.
Hvidmalede stødtrin i 16 mm. - MDF.
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Ligeløbstrappe TT 21

Her udført som lukket hvidmalet trappe med trin, håndlister og toppe i oliebehandlet Wengé.
Mæglere M 60.
Gelænder type TT 271.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med mægler

Her udført som åben hvidmalet trappe med trin, håndlister og toppe i hvidolieret Eg.
Mæglere 84 x 84 mm. affassede.
Gelænder type TT 216 V.

Er du
interesseret i at
besøge vores showroom på fabrikken?
Kontakt os på tlf.

97 92 19 44

21

Halvsvingsreposetrappe TT 25

Gråmalet trappe med trin og håndliste i
flammet Ask - 2 gange matlak.
Gelænder type TT 216 V.
Ø 43 mm. håndliste - 16 mm. rustfri balustre.
Standard mæglere.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med mægler

Her udført som åben hvidmalet trappe med trin og håndlister i hvidolieret Ask.
Standard mæglere. Gelænder type TT 290.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med buet hovedstykke

Her udført som åben hvidmalet trappe med trin i sæbebehandlet Fyr, håndliste og mæglertop i Mahogni.
90º hovedstykke i vangeforløb med håndlistekrumning.
Startmægler 84 x 84 mm. Gelænder type TT 290.
Blaustre afstanden på denne trappe er større end normalt.
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Kvartsvingstrappe TT 21

Her udført som åben hvidmalet trappe med trin og håndlister i oliebehandlet Eg.
Lukket klodstrin / håndlistekrumning med afslutning på forkant mægler.
Gelænder type TT 222. Profileret håndliste - balustre Ø 22 mm.
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Formspændt halvsvingstrappe

Her udført som åben trappe med gelænder type TT 270 ”Special” over for- og bagvanger.
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Halvsvingstrappe TT 26
med mægler

Her udført som åben hvidmalet trappe med plankemægler.
Trin i hvidolieret Ask og håndlister i oliebehandlet Mahogni.
Gelænder type TT 222. Profileret håndliste - balustre Ø 22 mm.
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Ligeløbstrappe TT 211
opsadlet med reol

Hvidmalet trappe / reol med trin og stødtrin i Douglas.
Trappen er lavet uden trinfremspring.
Reol specialfremstillet efter kundens ønske.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med buet hovedstykke

Her udført som hvidmalet trappe med trin i hvidolieret Ask.
Gelændertype TT 222. Profileret håndliste balustre Ø 22 mm. Første trin udført som lukket klodstrin.
Speciel håndlistestart efter kundens ønske.
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Kvartsvingstrappe TT 27
med mæglere

Hvidmalet trappe med trin og håndliste i Eg – hvidolieret.
Gelænder type TT 222. Profileret håndliste – balustre Ø 22 mm.
Mæglere er 84 x 84 mm. med flad affaset top samt affaset
på kanter.
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Hemsestige med vægbeslag

Reposetrapper
med centervange

Her udført i hvidpigmenteret Fyr. Stigen
udføres med eller uden glidebeslag.
Ideel hvor pladsen er trang. Fylder ca. 140
mm. ud fra væggen når den er slået ind og
ca. 700 mm, når den er trukket ud.

Her ses eksempler på vores centervange trapper.
Trapperne kan leveres både med og uden gelænder /
vinkelforkanter på trin.
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Vindeltrappe

Kvartsvingstrappe TT 27
med mæglere

Denne trappe er udført med formspændt for- og bagvange.

Her udført helt i Fyr - hvidolieret.

Gelændertype TT 290 – start og slutmægler Ø 120 mm.
med dekorationsspor samt toppe i Eg.

Gelænder type standard.

Opsadlet ligeløbstrappe TT 311

Sambatrappe

med centervange

Alt udført i hvidolieret Fyr.

En ideel løsning hvor pladsen er trang.

Trin udført med vinkelforkant.

Man opnår samme gangkomfort som i en traditionel
trappe pga. trinenes udformning.
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Korrekt opmåling
sikrer god gangkomfort
De fleste har prøvet at gå på en trappe, hvor hvert
skridt føles ”tungt” eller mærkes forkert. En god
og behagelig gangkomfort opnås ved at kende det
rette forhold mellem blandt andet trindybde og
trinhøjde.
Vores dygtige og erfarne salgskonsulenter er
derfor altid behjælpelige med råd og vejledning
om korrekt opmåling – du er altid velkommen til
at ringe. Så er du sikker på at huske det hele. Vi
tilbyder også at sende en fagmand og lade ham
foretage opmålingen for dig, hvis du ønsker det,
eller der er behov for det.
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5 gode grunde til at vælge Thy Trapper

34

1.

Alle vanger produceres af 100% fyrtræ, så de er direkte malbare,
og derved bevares træstrukturen

2.

Trin udføres med gennemgående stave, og alt produceres på egen fabrik i Thisted

3.

Dygtige medarbejdere med høj ancinnitet

4.

Total løsning, dvs. opmåling > levering > montering

5.

Dansk produceret håndværk og kvalitet siden 1982

Er du
interesseret i at
besøge vores showroom på fabrikken?
Kontakt os på tlf.

97 92 19 44

Få trappen sikkert på plads
Hvert år fremstiller vi cirka 1.000 trapper til danske
boliger, virksomheder og typehus-producenter.
Det har givet os stor erfaring med levering, håndtering og montering.

Foretrækker du at lade dygtige fagfolk foretage
monteringen, tilbyder vi gerne en totalløsning.

Alting er aftalt på forhånd
Vi leverer trappen delvist samlet, så den hurtigt,
nemt og sikkert kan løftes indenfor og monteres
på sin kommende placering. Trappen er naturligvis
prøvesamlet, inden den sendes fra fabrikken.
Sammen med trappen får du et visitkort på den
medarbejder, som har prøvesamlet trappen – så er
du velkommen til at ringe til ham, hvis der er brug
for samle- eller montagevejledning.

Inden vi sender en trappe af sted, bliver leveringssted og -tidspunkt nøje aftalt. Ligeledes benytter vi
en vognmand med mange års erfaring i sikker og
omhyggelig transport af trapper fra Thy Trapper.
Da trapper i sagens natur ofte er tunge og lidt uhåndterlige, sikrer vi os, at der er håndværkere eller andre
personer til stede til at hjælpe ved aflæsningen.
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