PRODUKTBLAD

Blocksteg Granit
Att välja och rita in en trappa är för alla en av
dom viktigaste delarna i ett utomhusprojekt. Vi
tittar på trappan och vi går på den, men framförallt är den oftast i händelsernas centrum.
Materialvalen i trappan kan skilja sig och för dig
som arkitekt bör du noggrant bestämma dig för
utformningen.
Vi på S:t Eriks har valt att lägga extra fokus på
våra trappor, men det grundläggande finns alltid där, nämligen ett brett urval från världens
alla hörn. Det vi framförallt är stolta över är
vårt kunnande och din möjlighet att helt enkelt
bygga dig en trapp som du blir nöjd med. Väljer
du våra standardmått och material kan du med

Porto Grå

Bohus Grå

Bohus Röd

Fossile Black

Padang Dark Pearl Grey

stor variation montera en trapp i både slänten
och intill huset. Väljer du att rådfråga oss för
specialval så lovar vi att kunna ge dig råd för

H

Korpilahti

din personliga trapp.
L

Ursprung: Sverige, Finland, Portugal, Kina.
För prestandadeklaration kontakta S:t Eriks.
Tillverkas enligt Svensk standard SS-EN 1342.

B
Front råkilad, topp flammad och övriga sidor sågade.

H
L
B
Front flammad, topp flammad och övriga sidor sågade.

Blocksteg - Sverige
Dimension (LxBxH) mm

Färg

Yta

1050/1200/1500/2000/8002000 x350x150/170

Bohus Grå/Bohus Röd

Råkilad front, flammad topp, övriga
sidor sågade

kg/st

Dimension (LxBxH) mm

Färg

Yta

1050/1200/1500/2000x350x150
/170

Porto Grå/ Porto Grå (botten
steg)

Råkilad front, flammad topp, övriga
sidor sågade

Dimension (LxBxH) mm

Färg

Yta

1050/1200/1500/2000x350x150

Pearl Grey/Padang Dark/
Fossile Black

Råkilad front, flammad topp, övriga
sidor sågade

142-283

Blocksteg - Portugal
kg/st
150-290

Blocksteg - Kina
kg/st
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150-285

PRODUKTBLAD

Standard toleranser
Flammad/Krysshamrad topp/Rå front

Sågade kortsidor

X (Längd)

+/- 3 mm

Y (Bredd)

350 mm

Vid kortsida

Sågad botten

+/- 3 mm

Z Total höjd

<160 mm +/-3mm

>160 mm +/-4mm

Längd

800-1500

+10/-5 mm

Knölar

+/-20 mm

*Fogar

5-10 mm

Kantrakhet parallell med översida

+/-3 mm

1500-2000

Kantrakhet vinkelrät mot översidan

+/-3 mm

+/-4 mm

Vinkelräthet mellan översida och framsida

+/-1 mm

+/-2 mm

Vridning av överytan

+/-1 mm/m

+/-1 mm/m

Vinkelräthet mellan översida och fogsida

+/-1 mm

+/-1 mm

Vinkelräthet mellan långsida och fog

+/-1 mm

+/-1 mm

Flammad

Krysshamrad front

*=Toleranserna gäller för råkilad, flammad och blästrad.

Fasta mått
X (Längd)

+/- 3 mm

Y (Bredd)

350 mm
+/- 3 mm

Z Total höjd

<160 mm

>160 mm

+/-3 mm

+10/-5 mm

*Fogar

5-10 mm

Kantrakhet parallell med översida

+/-3 mm

+/-4 mm

Kantrakhet vinkelrät mot översidan

+/-2 mm/m

+/-2 mm/m

Vinkelräthet mellan översida och framsida

+/-1 mm

+/-2 mm

Vridning av överytan

+/-1 mm/m

+/-1 mm/m

Vinkelräthet mellan översida och fogsida

+/-1 mm

+/-1 mm

Vinkelräthet mellan långsida och fog

+/-1 mm

+/-1 mm

*=Toleranserna gäller för råkilad, flammad och blästrad.
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