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1. INTRODUKTION 

 

Galvaniseret 95 cm brede galvaniseret trappetrin og gelænderstolper fra Materielhuset A/S     

er et af de stærkeste på markedet.  

Det eneste man som bruger behøver, er nogle lægter og skruer. Så er trappen klar. 

 
Det unikke ved Materielhusets løse trappetrin og gelænderstolper, er fleksibilitet og langt færre 
dele som skal indkøbes.  
De mange kombinationsmuligheder gør det let at få det hele til at gå op i en højere enhed. 
Trapperne og gelænderstolperne er naturligvis godkendt efter gældende danske regler, 
forudsat at det er opstillet som beskrevet i denne manual.  
 
Denne manual instruerer dig step by step, i hvordan du let og sikkert opstiller trin og gelænder. 

Hvis stilladset ikke er samlet korrekt, kan det skade brugeren. Læs derfor instruktionerne 

meget grundigt igennem. 

Opstilling og demontage bør udføres at minimum 1 kompetent og erfarne personer på 

minimum 18 år. 

Har du spørgsmål til denne manual, bedes du kontakte din leverandør. 

 

 

 

 

 

 

 

Materielhuset A/S 

Hastrupvej 2A 

4622 Havdrup 

Telefon: +45 70 222 402 

Telefax: +45 70 222 412 

E-mail: info@materielhuset.dk 

Web: www.materielhuset.dk 

 

mailto:info@materielhuset.dk
http://www.materielhuset.dk/
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2. GARANTI OG ERSTATNINGSANSVAR. 

 

Købeloven giver dig som forbruger to års reklamationsret. Endvidere yder vi 12 måneders 

garanti. 

Alle defekter, som vi modtager reklamationer på inden for 24 måneder efter leveringsdato, er 

vores erstatningsansvar begrænset til at omfatte reparation eller erstatning af defekte 

produkter, som i henhold til vores vurdering er omfattet af garantien og derved er uden 

omkostninger for dig som kunden. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i 

garantiperioden, erstatter vi dele af produktet som er leveret af Materielhuset A/S 

Produkterne som er blevet ombyttet er herefter Materielhuset A/S eje. 

Alle omkostninger og udgifter, som overstiger erstatningsansvaret som specificeret ovenfor, 

inklusiv transportomkostninger, rejseomkostninger, demontage og opstilling, vil blive for 

kundens regning. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, udfører 

vi reparationer på produktet, som vi har leveret; de omhandlende produkter forbliver 

fuldstændig kundens risiko. 

 

Vores erstatningsansvar er ikke gældende i følgende tilfælde: 

- Hvis defekten er et resultat af misbrug, forkert eller uprofessionelt brug, eller er et 
resultat af andre årsager, som ikke er forårsaget af materiale eller udførelse. 

- Hvis årsagen for defekten ikke kan bevises 
- Hvis vores instruktion omkring brug af produktet og andre specifikke gældende garanti 

instruktioner ikke er blevet fulgt helt og præcis. 
 

Vores garanti vil ophøre i garantiperioden, hvis kunden eller en person som agerer for kunden 

har overdraget produktet, som er leveret af os, til uautoriseret ændring og/eller reparation. 

 

 

3. LEVERINGSKONTROL. 

 

Kunden skal kontrollere alle dele ved levering. Kontrollere at den medsendte følgeseddel 

stemmer overens med de leverede produkter. 

Kontakt straks Deres forhandler i tilfælde af beskadigede dele og/eller hvis dele ikke er 

komplette 

 

 

 



Montagevejledning til 
Trappetrin og gelænder. 

4. MONTAGE AF TRAPPETRIN OG GELÆNDER. 

 

Inden montage skal disse to tekniske informationer forstås. Her under inspiration til 

anvendelsesområder og materiale som skal benyttes for korrekt opsætning samt sikkerhed. 

 

 

 

 

 

Antal gelænderstolper er angivet som par. 

 

 

Anvendelses områder: Tekniske informationer: 

    

• Til passage af skurvogne. • Træ til trin 50 x 125, L=max.4.4 m 

    

• Midlertidig trappe mellem arbejdsniveauer. • Træ til trin 50 x 150, L=max.6.2 m 

    

• Midlertidig trappe mellem arbejdsniveauer. • Træ til trin 50 x 175, L=max.7.8 m 

    

• Trappetrin som adgang til stilladser.  • Høvlet håndliste 50 x 100 

    

• Trappetrin til udgravninger. • Mellemliste 25 x 100 

    

• Midlertidig trappe til sociale arrangementer. • Gelænderstolper max afstand. 2.0 m 
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4.1 MONTAGE AF TRAPPETRIN. 

 

- Tilpas lægder hvor på trappetrin skal monteres. 

- Åben klemme som vist på billede 2 her under. 

- Monterer det første trin ved at låse kløerne ind i lægten. 

- Monterer nu 2 stk. skruer ø5 mm. min længde 35 mm. 
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4.2 MONTAGE AF TRAPPETRIN. 

 

- Første trin er nu monteret, gribeklo er i indgreb og skruer er monteret som på billede to. 
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4.3 MONTAGE AF TRAPPETRIN. 

 

- Næste trin monters på samme måde og spidsen af trappetrinnet, skydes ned i trappetrinnet          

som vist på billederne her under.  

Dette gøres til ønsket højde er nået. 
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4.4 MONTAGE AF TRAPPETRIN. 

 

- Færdig trappe uden gelænder. 
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5. MONTAGE AF GELÆNDER. 

 

- Gelænderstolper kan nu monteres. Husk max afstand er 2 m. (Billede 1.) 

- Gelænderstolperne skrues fast med 4 skruer i ø5 mm. Længde 35 mm. (Billede 2.) 

- Ved mulighed for fald, monteres gelænder i begge sider af trappen. 
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5. MONTAGE AF GELÆNDER. 

 

- Montere høvlet håndliste i dimensionen 50 x 100 mm. disse skrues fast med ø5 mm skruer. 

- Montere sidst høvlet mellemliste i dimensionen 25 x 100 mm. Anvend ø5 mm. Skruer. 

- Trappen er efter at den er fastgjort, nu klar til anvendelse. 
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6.  UDREGNINGS TEGNING OG TABEL. 
 

 

 

 

http://www.materielhuset.dk/default.asp

