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VYTAB Raka trappor,Spiraltrappor,Specialtrappor. 
  
Monteringsfärdiga trappor med stomme av stål . Tillverkningen 
omfattar objektanpassade trappor för de flesta miljöer och krav. 
Trapporna kan utrustas med kompletterande material i olika trapp-
delar. Här följer några exempel: 
  
Steg: gallerdurk, trä, plåt, matta, klinker, glas, sten, betong.  
Handledare: trä, stål, rostfritt. 
Räcke: stålföljare, stålgalleri, nät, glas, vajer. 
Tillbehör: Trapporna kan tillverkas med anslutande plan, valvräck-
en och med olika typer av skyddsburar, grindar. 
  
Trapporna tillverkas vanligtvis i modulsystem vilket minimerar 
tunga lyft och besvärliga arbetsställningar. Olika utföranden för 
inom och utomhusbruk i bl.a. Industrier , kontor, bostäder, verk-
städer mm. 
 
Företagets säljare och konstruktörer kan efter erhållande av förut-
sättningar, krav på belastningar mm. ta fram ett inledande förslag 
på utförande av trapporna.Mer information på baksidan —> VÄND 

Vi erbjuder kompletta objektanpassade kommunikationsvägar, säkra leveranstider och pro-
dukter med hög kvalitet till realistiska priser. 

 
Vår verksamhet omfattar:  

Utveckling -> Konstruktion -> Tillverkning -> Ytbehandling och Montage. 
Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2000 

Sundby Park, Stockholm, Trapphus, ljusgårdar och 
valvräcken i 5 vån, färdigmålat. 

KPMG Jacobsgatan Stockholm, Stor svängd trap-
pa med glasräcken, färdigmålad. 

Kapellskär—Färjeterminal. Lång rak trappa med 
räcke i bostadsutförande, varmförzinkad.. 

Ohlssons Maskinservice Vingåker, spiraltrappa 
med räcke i industriutförande, varmförzinkad. 
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Vi erbjuder egen varmförzinkning av de flesta stålprodukter. Varmförzinkning ger det bästa 
rostskyddet till det lägsta priset. Varmförzinkade produkter har en underhållsfri livslängd i 
normal stadsmiljö på mer än 40 år. Tack vare att stålet doppas i det smälta zinket får man 
ett fullgott rostskydd även i trånga utrymmen och invändigt i tex rör. Ytterligare fördelar 
med varmfözinkade produkter är den självläkande process(galvanisk) som uppstår då stålet 
utsätts för små skador. 

Vi levererar omgående gallerdurk ytbehandlad eller obehandlad i de flesta förekommande 
dimensioner. Specialdimensioner tar några dagar att få fram. Vi har ett stort lager av färdiga 
gallerdurk-steg för omgående leveranser.  

Några exempel på produkter vi tillverkat ytbehandlat och levererat.   


