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TRAPPEN
efter dit ønske

JPH trapper A/S

Trappespecialist
J PH trapper har mere end 35 års erfaring i trappefremstillingtil hele Danmark. Vi fremstiller kvalitetstrapper i forskellige stilarter og modeller, netop tilpasset dit ønske og behov. Vi tager hånd om hele processen i forbindelse med et trappekøb, fra professionel
rådgivning og opmåling til montering af trappen.

Hvidmalet ¼ svingstrappe med repose, trin i
hvidolieret fyrretræ og sortmalet håndliste.

Hvidmalet ¼ svingstrappe, trin og håndliste i
sæbebehandlet egetræ, specialbuet forvange.

FORSIDE: Hvidmalet¼ svingstrappe med buet
mægler, pladegelænder, trin og håndliste i
hvidolieret egetræ.

Besøg vores hjemmeside
www.jph-trapper.dk og
se flere trappeløsninger
fra J PH Trapper A/S

Hvidmalet ¼ svingstrappe med buet vange
og håndliste i sving, trin og håndliste i klarlakeret egetræ.
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Hvidmalet ¼ svingstrappe med lakerede trin og
håndliste i bøgetræ, specialafslutning ved stolpe.

Hvidmalet ¼ svingstrappe med trinog håndliste i
egetræ naturolie. Trappe set oppefra med gelænder på begge sider.

Hvidmalet ¼ svingstrappe, trin og håndliste
i mat lakeret asketræ.

Hvidmalet ¼ svingstrappe, trin og håndliste
i oliebehandlet merbau.

Hvidmalet ¼ svingstrappe, trin i egetræ
naturolie, hvid plankegelænder og stødtrin.

Hvidmalet ¼ svingstrappe, buet vange og
håndliste i sving, trin og håndliste i hvidolieret asketræ.

Hvidmalet ligeløbstrappe med klodstrin, trin +
håndliste i oliebehandlet jatobatræ. Trappen er
lukket med stødtrin.

Hvidmalet ¼ svingstrappe, trin og håndliste
i oliebehandlet mahogni.

Håndværkstraditioner
Vi fremstillertrapper gennem anvendelse af den nyeste teknologi kombineret med stolte
håndværkstraditioner. Samtidigt fabrikeres alle trapper af udsøgt træ og øvrige materialer af højeste kvalitet.

J PH trapper er medlem
af Dansk Trappekontrol,
som er din garanti for at
trappen er gennemkontrolleret for styrke, dimensioner, trækvaltiet etc.
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Ring til J PH Trapper A/S
og få personlig rådgivning om trappen, der
passer til dit hjem.

Hvidmalet ¼ svingstrappe, buet vange og
håndliste i sving, trin og håndliste i hvidolieret
egetræ. Bemærk buet gelænder på 1. sal.
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Mægler: M 1
Balustre: Ø 22 stål medløbere
Håndliste: standard

Mægler: M 2
Balustre: Ø 13 stål hvidmalet
Håndliste: standard

Mægler: M 4
Balustre: type 10
Håndliste: profileret

Mægler: M 2
Balustre: type 5
Håndliste: profileret

Mægler: M 3 med kugle: K 1
Balustre: type 11
Håndliste: standard

Mægler: DM
Balustre: type Ø 22
Håndliste: profileret

Trappetilbehør
Vi fremstillerdin trappe med gelænder og
håndlister i den træsort, du ønsker -fx
eg, bøg, fyr eller mahogni. Overfladebehandlingen kan være lak, lud, olie eller
maling. Alle muligheder og træsorter kan
kombineres.
Mægler: DM A med kugle: K 1
Balustre: type 16
Håndliste: profileret

Mægler: M 1 med kugle: stål
Balustre: Ø 13 stål
Håndliste: standard

Mægler: M 4
Balustre: type 17
Håndliste: profileret

Mægler: M 1
Balustre: type 12
Håndliste: profileret

Mægler: M 1
Balustre: Ø 13 stål hvidmalet
Håndliste: profileret, afsluttet med ½ snegl

Mægler: M 2
Balustre: type 6
Håndliste: standard

Mægler: M 1
Balustre: Ø 13 stål
Håndliste: Ø 43 mm

Mægler: M 1
Balustre: Ø 22
Håndliste: standard

Mægler: DM A
Balustre: type 15
Håndliste: standard

Mægler: M 1
Balustre: Ø 22 medløbere
Håndliste: Ø 43 mm

Mægler: M 2
Mægler: DM A med kugle: K 1
Balustre: pladegelænder med udfræsning
Balustre: type 12
Håndliste: profileret
Håndliste: profileret

Mægler: M 1
Balustre: type 2
Håndliste: standard

Mægler: M 1
Balustre: planke
Håndliste: planke

Mægler: DM A med kugle: K 1
Balustre: type 17
Håndliste: profileret

Spindeltrappe i sæbebehandlet asketræ, udført
med børnelister under trin.

Kontakt os for et
uforpligtende tilbud

JPH trapper A/S
JPH trapper A/S
Foldingbrovej 47
6650 Brørup
Tlf. 75 38 19 78
Fax. 75 38 36 34
www.jph-trapper.dk

Hvidmalet ¼ svingstrappe, trin og håndliste i klarlakeret egetræ.
Trappen er lukket med stødtrin. Bemærk Ø 22 stålbalustre.

