5. Montering trapp
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Montering trapp

Planlegg trappen med trinn som er 16 cm høye. Det enkleste er
å kjøpe ferdige trappevanger. Passer ikke høyden, er det enkleste
å bygge opp under trappevangen.

Eller tre skruer fra baksiden.

Legg på isolasjonsplate.

TERRASSE

14-1

14-3B

14-4D

14-2

Det er en fordel at trappen begynner med et trinn rett ut fra
terrassebordhøyde. Det blir da enklere å feste vangene, og det er
enklere å se hvor trappen er når man står på terrassen.

14-4A

Underlaget trappevangene skal stå på er det samme som for søylene. Fjern jord, grav 50 cm ned,

Så fyller du på med mer grus eller sand.

14-4E

Fest vangen med vinkelbraketter.

Legg på duk. Fyll på med 10 cm grus.

14-3A

14-4C

14-5A

Bruk heller på toppen som vangene skal stå på. Hellene vatres opp.
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Montering trapp

14-5B

Under vangens føtter legger du grunnmurspapp så ikke fuktighet
trekker opp i foten på vangen.
Det er lurt å spikre grunnmurspappen fast under foten.

15-1

Skal du ha rekkverk på trappen, festes stolpene på utsiden av vangene på samme måte som på terrassen. Forsenk skruen på utsiden
og sørg for at mutteren kommer på innsiden med bulldogen.

15-3B

Fest så tverrliggerne nedover. Det er de samme mål og regler som
gjelder her som for rekkverket på terrassen.

TERRASSE

Det skal ikke være mer enn 60 cm senter mellom vangene.

14-6

15-2

Fest en stolpe i begynnelsen og en i slutten av trappen. Det skal
være maksimum 60 cm mellom hver stolpe. Det peneste er når
stolpene fordeles jevnt utover. La stolpene være litt høyere enn på
terrassen fordi disse skal kuttes skrått i toppen etter montering.

15-5

Kutt av toppen i samme vinkel som trappen. Bruk en krittsnor til å
avmerke.

Trinnene monteres som terrassebordene med 10 mm dryppkant.

14-7

15-3A

Fest tverrliggerne mellom stolpene med 2 skruer. Begynn ovenfra.
Fest så tverrliggerne nedover. Det er de samme mål og regler som
gjelder her som for rekkverket på terrassen.

15-6

Monter rekkverksbordene etter at de er kuttet i vinkel i overkant og
nedkant. Husk dryppkanten nede. Monter til sist håndløperen. Den
skal stikke ca 10 cm utenfor sistestolpe.
For å få en pen avslutning kan du avrunde enden på rekkverket.
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