


Danske kvalitetstrapper siden 1988

BV Trappen er tilsluttet Dansk Trappe Kontrol, 
som er vores kunders garanti for kvalitet.

BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper 
siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappe-
producenter.

Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV FLEXI,  
BV MODUL, BV HEMSE og BV DESIGN, og med de brands dækker 
vi langt de fleste trappeønsker. Vores hovedkontor og produktion 
ligger i Thy, hvilket sikrer dig dansk kvalitet og dansk design.

Moderne og professionel produktion
Vores produktion er et kapitel for sig. For det første går vi naturligvis 
ikke på kompromis med kvaliteten. Det gode håndværk er vores 
varemærke, og det er medlemskabet af Dansk Trappe Kontrol og 
kvalitetsstemplet Woodcraft en garanti for.

Samtidig har BV Trappen investeret i en topmoderne og professionel 
produktion, som sikrer, at vi ved spidsbelastninger kan producere 
trapper i treholdsskift – og altså døgnet rundt. Den industrialise-
rede produktion betyder også, at vores leveringstider er blandt de 
korteste på markedet, og at vi kan holde enhedsomkostningerne på 
en trappe helt i bund.



Rådgivning og service i øjenhøjde
Vi gør meget ud af vores kundeservice og tilbyder rådgivning 
og service i øjenhøjde – både før, under og efter købet.

Der er ikke noget, vi hellere vil, end rådgive dig til at vælge den 
rigtige trappe. Derfor kan du altid komme i kontakt med os, og 
vi kommer gerne ud og måler op til din nye trappe.

Vi ønsker hele tiden at komme tættere på vores kunder, så der 
er flere steder i landet, hvor du kan se vores trapper, mærke og 
fornemme kvaliteten og få rådgivning og inspiration.

En del af vores høje serviceniveau er desuden, at vi oftest leve-
rer trapperne i egne biler – det er din sikkerhed fra bestilling til 
levering. Merværdi til byggeprojekter

BV Trappen tilfører masser af merværdi til store byggeprojek-
ter, og vi har stor erfaring i at levere skræddersyede trapper 
til nybyggerier. Hvert år vinder vi mange projekter på grund 
af vores store projekterfaring, og fordi vi har et koncept, der 
skaber tryghed hos bygherre og byggeledelsen.

Vi har altid fokus på pris og kvalitet, men vi tilbyder også 
professionel projektledelse, så byggefirmaerne ikke skal be-
kymre sig om trapperne til deres projekt. Det ansvar påtager 
vi os, og vores industrialiserede produktion matcher de store 
byggefirmaers behov. 

Ring og få en snak om et byggeprojekt.



– en individuel trappe, hvor alt er efter mål

Du vælger selv gelænder, trin, håndlister, balustre og meget mere
Mere end 14 millioner kombinationsmuligheder
Flexi-trapper laves i alle træsorter og med alle slags overfladebehandlinger
Få en unik trappe, der passer til dit hjem og til konkurrencedygtige priser
Sammen med vores tilbud får du komplet 3D-tegningsmateriale  
– så er der intet at være i tvivl om

FLEXI-trapper er for dig, der ønsker en unik 
trappe efter egne valg – lavet efter mål. BV FLEXI 
er et stærkt varemærke for trapper og kan laves i 
mange varianter, og der er et væld af muligheder. 
Du kan vælge træsort, trin, overfladebehandling, 
gelænder, håndlister, balustre og meget mere, så 
det passer til dine ønsker og behov. I alt findes 
der mere end 14 millioner kombinationsmulig-
heder af BV FLEXI. 

Hvis du ønsker det, rådgiver vi dig, så din 
BV FLEXI-trappe passer til dit hjem  
– til konkurrencedygtige priser.

Ligeløbstrappe 
Fra 7.500,- ekskl. moms

Priseksempel som vist på billede: 

ca. 14.700,- ekskl. moms

Oplyste priseksempler er cirkapriser ekskl. moms på trapper, som vist med tilvalg af tilbehør.

Kvartsvingsstrappe 
Fra 10.300,- ekskl. moms

Priseksempel som vist på billede: 

ca. 20.850,- ekskl. moms

Halvsvingstrappe 
Fra 10.900,- ekskl. moms

Priseksempel som vist på billede: 

ca. 18.820,- ekskl. moms



– en enkel og sikker trappeløsning

Stadig mange trin fra en standardtrappe
Rationel produktion giver dig markedets bedste pris
Kræver kun et højdemål - resten er der tænkt over
Ingen tilpasning under montage
Et nemt valg af høj kvalitet
Enkelt at bestille og hurtig levering

MODUL-trapper er det sikre, enkle trappevalg af 
høj kvalitet. Stadig er det mange trin fra en stan-
dardtrappe, da alle MODUL-trapper laves efter 
højdemål. Det betyder også, at din MODUL-trappe 
ikke skal tilpasses under montage.

BV MODUL er et specielt koncept, hvor der kun 
kræves ét mål – resten har vi tænkt over. Sam-
tidig er bestillingen sikker og enkel, og så bliver 
BV MODUL normalt leveret inden for 10 arbejds-
dage. Med konceptet opnås en rationel produkti-
on, som giver dig markedets bedste pris.

Du kan hente mål på trappehul på vores hjemme-
side – så er du kommet lidt tættere på en enkel og 
sikker trappeløsning.

Ligeløbstrappe 
Fra 6.440,- ekskl. moms 

Priseksempel som vist på billede: 
ca. 13.560,- ekskl. moms

Kvartsvingsstrappe  
Fra 8.520,- ekskl. moms 

Priseksempel som vist på billede: 
ca. 16.100,- ekskl. moms

Halvsvingstrappe  
Fra 9.680,- ekskl. moms 

Priseksempel som vist på billede: 
ca. 17.595,- ekskl. moms

Oplyste priseksempler er cirkapriser ekskl. moms på trapper, som vist med tilvalg af tilbehør.



– kvalitetstrappen, når der er småt med plads

Fleksibel trappeløsning til hemsen
Anderledes trapper med samme høje kvalitet
Markedets største produktprogram af hemsetrapper
Markedets bedste løsninger
Enkelt at bestille og hurtig levering

HEMSE-trapper bruges først og fremmest, når 
der er småt med plads, men du stadig ønsker en 
kvalitetstrappe. Det er fleksible trappeløsninger 
til hemsen, som altid laves efter højdemålet, så 
der ikke skal tilpasses under monteringen.

BV Trappen har både markedets største produkt-
program og markedets bedste løsninger i hem-
setrapper. Det er blandt andet med BV HEMSE, at 
du får flest valgmuligheder af trin og overfladebe-
handlinger.

BV HEMSE er enkelt at bestille, og din BV HEMSE 
bliver normalt leveret inden for 10 arbejdsdage.

Hemsetrapper 

Fra. 2.200,- ekskl. moms

Priseksempler:
U. gelænder, m. trin i fyr:

Ligeløbstrappe  
ca. 3.460,- ekskl. moms

Kvartsvingsstrappe  
ca. 5.260,- ekskl. moms

Halvsvingstrappe  
ca. 6.020,- ekskl. moms

Oplyste priseksempler er cirkapriser ekskl. moms på trapper, som vist med tilvalg af tilbehør.



– en trappeløsning ud over det sædvanlige

Eksklusive løsninger i træ, stål og glas
Vi sætter os ind i dine ønsker og rådgiver dig igennem processen
Personlige valg og kombinationer, der gør din trappe spændende og unik
Høj kvalitet og rationel produktion af gennemtænkte løsninger

BV DESIGN er for dig, der vil have en trappe, der 
skiller sig ud og er noget ud over det sædvanli-
ge. Det er eksklusivt design, som gør din trappe 
speciel og spændende.

BV DESIGN-trapper laves i træ, men det er også 
her, du kan vælge eksklusive løsninger. Du kan få 
vanger og håndlister i krumninger på 90 eller 180 
grader, og du kan få trappen lavet med glas og 
stål i gelænderet, svævende trin og meget mere.

BV DESIGN forener dine vilde idéer med praktiske 
løsninger i træ, stål og glas.

Priseksempel: 
Ligeløbstrappe m. glas og 
stålgelænder som billede  
ca. 25.760,- ekskl. moms

Oplyste priseksempler er cirkapriser ekskl. moms på trapper, som vist med tilvalg af tilbehør.

Priseksempel: 
Trappe med krumninger 
som billede  
ca. 39.950,- ekskl. moms



www.BV-TRAPPEN.dk

RÅDGIVNING OG KUNDESERVICE I ØJENHØJDE – OGSÅ EFTER KØBET

PROFESSIONEL OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV PRODUKTION GIVER DIG MARKEDETS BEDSTE PRIS

ORDREPRODUCEREDE TRAPPER FRA EGEN DANSK FABRIK TIL DIT HJEM

EGNE MONTØRER OG EGNE BILER, DER LEVERER TIL DIN FORDEL

ALLE TRÆTRAPPER ER LAVET EFTER MÅL – INGEN STANDARDTRAPPER, DER SKAL TILPASSES

VORES MEDLEMSKAB AF DANSK TRAPPE KONTROL ER DIN GARANTI FOR KVALITET

KORT SAGT: DET SIKRE TRAPPEVALG
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Showroom

BV Trappen har showroom flere steder i Danmark.  
Her kommer BV Trappens produkter helt ud til  kunderne,  
som kan se vores trappeløsninger og få en trappesnak.  
 
Ring og lav en aftale med et af vores showroom.

Website

På vores hjemmeside www.bvtrappen.dk kan du få masser af 
inspiration til din nye trappe i vores flotte gallerier.


