TERRAZZO
Terrazzo er et italiensk ord som betyr både ”terrasse” og ”mosaikkgulv”. Det er en internasjonal anerkjent betegnelse for gulvlegging med kunstbetong,
dvs. en betong der man blander tilslag av slipbart
naturstensmateriale med sement. Deretter slipes
den harde overflaten.
Med denne teknikken blir trappeoverflatene slitesterke og lette å rengjøre. Dette har blitt dokumentert gjennom århundrer. At interessen for terrazzomaterialet har blitt så stort fra langt tilbake i tid,
beror ikke minst på den vakre overflaten og de store

mulighetene til variasjon av utseendet. Med dette
materialet finnes utmerkede muligheter til kunstnerisk utsmykning. Terrazzo modner med årene og
eldres vakkert hvis man bruker rett vaskemetode.

VÅRE STANDARDFARGER
Under vises våre standardfarger. De finnes også på
vår webside www.herrljungatrappan.no. Flere farger
finnes og kan også spesialkomponeres. Naturligvis
finnes det mulighet til å bestille prøver, men også få
råd og anbefalinger om hvordan man prosjekterer
for Terrazzo.
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OPPBYGGING AV BETEGNELSESSYSTEMET
M 00 - 00
CM 00 - 00

M 00 – 00 - 1
CM 00 – 00 - 1

C betegner sirkulær ytterkontur i plan
M betegner trapp
M 00 – 00

PRODUKTEGENSKAPER
 Trapper og repos utføres hovedsaklig i terrazzo.
Overflaten kan utføres i uttallige fargevariasjoner.
 Detaljutformingen i kombinasjon med den jevne
terrazzooverflaten gjør at trappene er lette å rengjøre.

SKRITTMARKERING
For å hjelpe svaksynte kan visuelt skille mellom
repos og trapp forsterkes på flere måter. Gjennom å
velge terrazzo av ulik lyshet eller fargetone vises
det hvor trappeløp begynner.

SPESIALUTFØRELSE
Spesialutførelser utover standard kan være bredde
eller trappeløphøyder, plassering av repos, valg av
overflatemateriale, barrierer eller rekkverk, utsmykninger med mer. Kontakt oss ved prosjekteringen, så
kan vi bidra til økonomiske løsninger som tilfredsstiller spesielle ønsker.

SKLIBESKYTTELSE
Det sklibeskyttende stenmaterialet ”Lonsicar” kan
legges på hvert skritt. Sklibeskyttelsen kan fåes i
forskjellige farger og kan også brukes for markering
av nivåskille for svaksynte.

TERRAZZOBELEGG
Vi anbefaler terrazzo som overflatebelegg på trapper, repos och gulvflater. Det gir en sterk, tiltalende
overflate med store muligheter for variasjon i farge
og mønster.

 Terrazzotrappene levereres dekket med beskyttelse
for å kunne brukes under byggetiden.

}
trappetype
M 00 - 00
1 Beleggstype terrazzo
2 Beleggstype gråbetong
3 Beleggstype frilagt overflate
4 Beleggstype råbetong
M 00 – 00
1 Uten vaskelist
2 Med vaskelist
3 Vannspor, Vaskerenne
9 Spesialtrapp utført etter tegn
M 00 – 00 – 1
Betegner at trappen er
enlopps støpt

 Trappenes og rekkverkenes detaljutforming bidrar
til høy sikkerhet. Spesielle hensyn tas enkelt til
handikappsikkerhet gjennom f. eks markeringer
av trappetrinn.
 Herrljungatrappen med trappeplan kan fås med trinnlydisolerende tilknytninger mot vegger og bjelkelag.
 Forsterkede trapper og repos oppfyller kravene til
dekker i rømningsveier.
 Svingede trapper er mindre plasskrevende.

TRAPPETYPER
Velg i første rekke standard: type, utførelse og mål.
Trapper av samme type i ett objekt skal av kostnadsmessige grunner ha samme sving. Unngå tilfeldig
speilvending. Fortrinnsvis velges høyresvingte trapper.

M1-00

M1-00-1
M2-00

PRODUKTER
Sortimentet består av et 15-talls typer av rette og
svingede trapper, der de fleste også kan brukes
utvendig. Repos leveres til alle trappetyper. Det er
mest prisgunstig å velge standardtrapper, men
ettersom trappen og trappehuset er et viktig arkitektonisk element er det iblant interessant å velge
spesialløsninger. Vi stiller gjerne opp med våre teknikere og håndverkere for å løse spesialløsninger på
en økonomisk måte. Det forutsetter dog kontakt
med oss tidlig i prosjekteringen. Da kan vi gi forslag
til tekniske løsninger og ta fram prøver på ønskede
terrazzofarger. Vi påtar oss også prosjektering, produksjon samt montering av rekkverk og håndlist.
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