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Grundlag for trapper monteret af BV Trappen 
 

1. Trappehullet skal være færdigbeklædt og målene være i overensstemmelse med tilsendte tegninger fra 

BV Trappen. Der skal være ryddet og klar til montage når montørerne møder.  

2. Hvis ikke andet er påført tegningerne, er trappen som udgangspunkt fremstillet i 90° i svinget samt ved 

udtrinnet. Derfor vil enhver afvigelse fra dette i hullet give variation i beregnet luft mellem vanger og væg. 

Som standard beregner vi 10 mm. luft. 

3. Der må påregnes en liste eller fuge ved overgangen mellem udtrin og gulv. Dette er ikke inkluderet i BV 

Trappens montage.  

4. Bygningen skal være tør. Vægge må ikke være fugtige af evt. spartel. 

5. Gulvet skal være færdigmonteret (medmindre andet er aftalt) på begge etager. Ved udtrinnet skal det 

være afskåret og i vatter/vinkel. 

6. Hvis der skal monteres vandret gelænder på øvre etage, skal gulvet være afskåret. Der skal være skruefast 

underlag. 

7. Evt. fuge mellem vanger og væg er ikke inkluderet i BV Trappens montage. 

8. Der kan forekomme små ridser/skrammer på vægge. 

9. Ved montage af inddækning er det vigtigt, at underlaget er i lod, lige og jævnt. Der skal være skruefast 

underlag. BV Trappen retter ikke inddækning op. Monteres direkte på underlag. 

10. Ved montage i lette vægge skal der være indsat skruefast plade. BV Trappen kan ikke fastgøre 

trappevanger/væghåndlister i gips eller stålskelet. Det vil altid være muligt at få oplyst div. højder på 

vanger til montering af skruefast beklædning for montagen.  

11. Ved montage af glas med punktbeslag (grisetryner) i dækkant skal der være min. 45 mm. skruefast 

underlag. Glas kan ikke monteres i gips eller jerndrager. Hvis der monteres med bundprofil, skal denne 

fastgøres i gulv. Gulvvarme lægges min. 100 mm. fra dækkant.  

12. BV Trappen fjerner egen emballage og rydder op efter sig. 

 

Eksempel på færdigt trappehul: 

 


