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PRODUKTBLAD 

TRAPP 
BLOCKSTEGSTRAPP 

 

En blockstegstrappa i granit kan du gå upp och ner för i många 

generationer. Den har ett rustikt men också pampigt uttryck 

beroende på hur du vill utforma den. Leder den rakt ner i den 

lilla källaren eller pryder den en hel gavel till ett känt operahus. 

Är den rak eller radiell? Variationerna är många likväl som de 

olika stensorterna som finns att tillgå.  

Ovansidan är oftast krysshamrad eller flammad och fronten 

kan vara densamma eller råkilad. Övriga sidor är sågade. 

Blockstegstrappan delas in i ett botten-,mellan- och översteg med lite olika dimensioner. (Se den 

vanligaste nedan). 

För ökad tillgänglighet  för ex. funktionsnedsatta kan man kontrastera botten- och översteg med 

svart granit i form av ett band (50x20 mm) eller puckar, förutsatt att stenen är grå.  Alternativt kan 

man också använda ett helt steg i kontrasterande färg  (typ Diabas) för att godkänd kontrastverkan 

skall uppnås, dvs 0,4 på NCS-skalan. 

 

Mått Längd Bredd 
Mellansteg 

Höjd 

Bottensteg 

Höjd 

Fallande 700-2200 mm 320-410 mm 120-150 mm 160-180 mm 

Fasta mått 
1050, 1200, 1500, 

1800 & 2000 mm 
320-410 mm 120-150 mm 150-170 mm 

Yta 
Toppyta flammad, krysshamrad eller blästrad. Front samma som topp eller 

råkilad. Övriga sidor sågade. 

Förpackning Levereras på pall.  

Enhet 
Blocksteg i fallande längd levereras i enheten meter medan fasta längder 

levereras i enheten styck.    

Ursprung 
Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet. 

(Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa) 
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Toleranser 

 

 

 

 

Längd (fasta mått) Bredd Synlig bredd Höjd Max knölar front 

± 3mm ±5mm Bredd-20mm ±3mm 50mm 
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