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Trappen er boligens mest synlige møbel. Målsettingen til Escalia 

er å lage trapper som våre kunder blir stolte av. Vi legger derfor 

vekt på å utvikle modeller med et tidløst preg og en unik karakter. 

Opplevelsen og gleden skal være varig. Grunnpilarene for Esca-

lia er høy finish, førsteklasses håndverk og bruk av edle tresorter. 
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Vårt håndverk har lange tradisjoner. Det er ikke uten 

grunn at over 150.000 boliger har smykket seg med en 

trapp fra Hagen AS siden 1934. 

I denne katalogen finner du klassiske, moderne og 

tidløse trapper. For hver modell kan du velge mellom 

forskjellige tekniske løsninger, tresorter og overflater. 

Når du er klar, kommer vi hjem til deg. Vi tar nøyaktige 

mål og skreddersyr en løsning du vil være stolt av. En 

kvalitetstrapp fra Escalia vil gi verdi til ditt hjem.

Skreddersøm          07





NYHET. Osaka er renskåret og tidløs. Trappen er 

designet slik at bare trinn, glass og håndlister frem-

heves. Osaka står like godt i kontrast til betong, 

som til en vegg med et lyst og enkelt uttrykk. Smale 

og markante håndlister rammer inn glasset som er 

festet med bolt. Hele trappen er her vist i eik hvit 

lasur. Stramme, minimalistiske og luftige former gjør 

Osaka til et kvalitetsmessig blikkfang i din bolig. 

Osaka   09





Zaragoza er en frekk og utradisjonell trappeløsning. Den iøyne-

fallende vinkelen på hvert trinn gir mye plass til foten. Zaragoza 

er god å gå i. De visuelle elementene er redusert til trinn, glass 

og håndlister. Zaragoza er kun det du ser – en rett trapp i eik 

helstav og glass. Vi gir deg selvsagt flere spennende material- 

og fargevalg.

Zaragoza  11
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NYHET. Salamanca vil tilføre verdi til ditt hjem. De karakteristiske z-

trinnene setter et stilfullt og luftig preg på ethvert rom. Legg merke til 

hvordan design og farger gir karakter, løft og varme til interiøret ellers. 

Hele trappen er her vist i brunsvart eik og er utstyrt med en slank håndlist 

og solid glass. Rekkverket på mezzaninen er festet med bolter i bjelke-

laget. Salamanca er en dekorativ trapp. Et par trinn opp. 

1. Der det er teknisk mulig, kan vi levere returgelender festet med bolter.

Salamanca 13
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NYHET. Vigo er en vakker og luftig modell desig-

net for å skape romfølelse. Trappen har markante 

z-trinn som gjør den ekstra god å gå i. Vigo er vist 

som svingtrapp i eik hvit lasur. Glassplatene er inn-

felt i de rette håndlistene, som er designet uten bue. 

Denne utformingen gir Vigo karakter og er et godt 

eksempel på det solide håndverket Escalia står for.

1. Store glassfelt innfrest i z-trinn.

Vigo 15





Tokyo er en av våre mest populære modeller. Det 

forstår vi godt, for dette er tidløs skandinavisk mini-

malisme på sitt beste. Her er Tokyo vist som en lys, 

rett trapp i ask hvit lasur. Smale håndlister rammer 

inn glasset. Det markerer trappens stramme og luft-

ige former, som Tokyo har blitt anerkjent for. Tokyo 

kan også plasseres mellom to vegger, se neste side.

Tokyo   17





1.

TRAPP MELLOM VEGGER. Hos Escalia kan du få trapper 

levert og montert mellom vegger. Det kan ofte være en god 

løsning. Her er trappen Tokyo vist med rette trinn i ask hvit 

lasur. Vi kan også levere med skråstilte trinn. 

1. Tokyo fra forrige side. Store glassfelt innfrest i trinnene.



1. 



Sydney er åpen og luftig. Slanke stålspiler og trinn 

skaper et stilrent uttrykk. Designet er basert på et 

minimum av materialer, der alle deler er ledd i den 

bærende konstruksjonen. Her er Sydney vist som 

repostrapp i lakkert eik med hvite vanger. Den kan 

også leveres som tett trapp. 

1. Et repos gjør trappen ekstra god å gå i.

Sydney 21
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NYHET. Lugo kjennetegnes ved en distinkt håndlist 

og stram form. På dette bildet kommer det karakter-

istiske designet helt til sin rett. Kombinasjonen av 

trinn i eik hvit lasur mot det ellers mørke grå, ska-

per en varm stemning i det røffe rommet. Trappen 

har slanke spiler i børstet stål. Formen på trinnene 

fungerer også som en smart barnesikring. Lugo er 

en åpen, helhetlig og håndverksmessig gjennomført 

løsning.

1. Trinn og barnesikringslist.

Lugo   23
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De aller fleste av våre modeller kan du få i ulike tekn-

iske løsninger. Lugo er her vist som en tett trapp 

med sving. Håndlisten er malt i lys grå og trinnene 

i hvit lasur. Miksen av børstet stål og solid eik, gjør 

denne trappen til et trygt alternativ for deg som 

både ønsker en moderne og tidløs trapp. Lugo er 

vakker å se på fra alle vinkler.
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VINKLER PÅ TRAPP

Rett trapp

90o svingtrapp

180o svingtrapp

90o repostrapp

180o repostrapp
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Bilbao er bestselgeren vår. Den stramme, enkle trap-

pen henger bokstavelig talt i håndlisten, som utgjør 

trappens bærende element. Et rent design, her med 

slanke spiler i stål i kombinasjon med åpne trinn i 

værbitt grå, skaper et lett og luftig inntrykk. Trappen 

er vist med barnesikringslist i stål og er produsert 

uten tradisjonell vange. Bilbao svever.

1. Barnesikringslist og spiler i stål.

Bilbao   27



1.



Bilbao med sambatrinn er en funksjonell og stilig 

løsning. Den smale utformingen gir maksimal utnytt-

else av rommet. Likevel har du god plass til føttene 

på hvert enkelt trinn. Trappen er her vist med trinn i 

lakkert eik. Håndlist, stolpe og vange i hvitt. Vi gjør 

oppmerksom på at en trapp med sambatrinn ikke 

kan føre til rom som er beregnet for alminnelig opp-

hold.

1. Sambatrinn.

Samba 29





Amsterdam fremstår som en skulptur i rommet. Trappen er her vist med 

trinn i værbitt grå, resten er i fargen mørk grå. En kraftig stålkonstruksjon i 

midtsøylen sikrer stabilitet. Det spesielle trinnopphenget gjør vindeltrappen 

lett, åpen og luftig. Amsterdam er en unik løsning. 

Amsterdam  31









Ascot er en storslått trapp med elegante linjer. En 

stolpe med vakre detaljer markerer et flott inngangs-

parti. Her har man valgt ekstra tykke trinn i brunsvart 

eik. Det utgjør en effektfull kontrast mot det hvite. 

Ascot assosieres med ordet herskapelig – trappen 

oser av klassisk formspråk og førsteklasses hånd-

verk. 

Ascot   35





Ascot er her vist med et smalere inngangsparti. Dette er 

en fornem trapp, som buer elegant opp til neste etasje. 

Spiler, vange og stolpe er malt i lys grå og og trinnene er i 

eik helstav, men vi gir deg selvsagt mange valgmuligheter 

når det gjelder farger og materialer. Ascot representerer 

førsteklasses kvalitet og utsøkt finish, som mange forbind-

er med de beste håndverkstradisjoner. 



1. 



Lausanne er stilren og tidløs. En flott stolpe markerer trappens 

inngang. I likhet med andre klassiske trapper fra Escalia, har 

Lausanne en buet, myk og harmonisk linjeføring. De kompakte 

trinnene i eik helstav med valnøtt toning, stikker litt utenfor på 

ene siden. Det utgjør en lekker kontrast mot vanger, inngangs-

stolpe og spiler i hvitt. 

1. Buede linjer.

Lausanne 39





Montreux er her vist som en tett svingtrapp. Det er både enkelt 

og delikat med vanger og gelender i mørk grått, når trinnene er 

i eik hvit lasur. Du kan velge mellom både åpne og tette trinn. 

Montreux er en klassisk, helhetlig løsning med førsteklasses 

håndverk og topp finish. 

Montreux 41





Montreux er et utmerket valg for deg som ønsker en trapp 

som går gjennom flere etasjer. Svingtrappen har en fin bal-

anse mellom enkle linjer og den karakteren som skal til for 

å skape en lun og trivelig atmosfære. Montreux gir liv til 

rommet. 

1. Stusstrinn i samme tresort som resten av trappen.

2. Barnesikringslist i tre.

1. 

2. 









Service og 
rådgiving

         47Ta turen innom et av våre trappestudioer og få et realistisk bilde av hvordan en trapp 

fra Escalia vil se ut i ditt hjem. Service og rådgiving er noe vi legger ekstra stor vekt på. 

Dersom du pusser opp, er det fint om du tar med et bilde av den eksisterende trappen og 

omgivelsene hvor den står i dag. Bygger du nytt, blir vi veldig glade for tegninger. Det vil si 

plantegning av begge etasjer, samt snittegning, slik at vi kan være sikre på at vi finner den 

ultimate løsningen til ditt hjem.

Vi har dyktige montører over hele landet. De tar presise mål, og sørger for montering og 

oppfølging etter besøket. 

Våre trappestudioer finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Egersund, Stryn, 

Lillesand, Skien og Gjøvik. Hvert av studioene har utstilt både Stryntrappa og Escalia-

serien.

Vårt trappestudio i Oslo finner du i interiørbyen på Skøyen. Der viser vi trappene i full 

høyde og på den måten kan du selv oppleve hvordan de er å gå i. Gled deg til 1000 

kvadratmeter med utstillinger og inspirasjon.



Susanne Swegen

Freelance Interior designer



Susanne Swegen er fast stylist for Escalia. I denne kata-

logen har hun utfoldet seg i farger, materialer og teksturer. 

Hun forteller om en spennende prosess. At det først og 

fremst handler om å skape helhet i rommet. Det gjelder å 

være bevisst formspråket til trappen, og arkitekturen der 

den skal plasseres. 

Escalia byr på en verden av muligheter. For å inspirere til 

konkrete løsninger, spiller Susanne gjerne på kontraster. 

At trapp og gulv har ulike farger er ofte et spennende valg. 

Alt trenger ikke å gå ton-i-ton. En lys trapp er en rå kombi-

Kontraster og harmoni
         49

nasjon mot et mørkt gulv. Valnøtt utgjør en vakker kontrast  

mot eik. Glass og stål harmonerer vakkert til betong og  

fliser. Av og til er det effektfullt å gjenta fargen på hånd-

listen i detaljer, kunst og møbler. 

Som stylist med egen bedrift i 17 år, ser Susanne at stadig 

flere velger å fremheve trappen i interiøret. En vakker trapp 

er et blikkfang, enten den er plassert sentralt i huset eller 

langs en vegg. Det er hyggelig å være stolt av husets midt-

punkt. 



Personlige
tilpasninger
1. TRESORT

Eik Eik helstav Valnøtt helstavValnøttAsk helstavAsk

HVIT LASUR

Eik Eik helstav Ask helstavAsk

TONINGER PÅ HARDTRE*

Valnøtt Valnøtt helstav Værbitt grå helstavVærbitt gråBrunsvart helstavBrunsvart

MALING

Hvit Lys grå Mørk grå

2. OVERFLATE
Mattlakk er standard på våre trapper. Alternativ er hvit lasur på eik og ask, samt fargene hvit, lys grå eller mørk grå på hele eller deler av trappen. 

Du kan også velge mellom ulike toninger. Toning betyr at trinnene beises og lakkeres. Vi kan også levere klar, hvitpigmentert eller rustikk olje på 

trinn og håndlist. *Valnøtt og Brunsvart leveres på eik. Værbitt grå leveres på ask.

VALGMULIGHETER

1. Tresort
2. Overflate
3. Åpne eller tette trinn
4. Belysning
5. Returgelender
6. Flere valgmuligheter på Ascot, 
 Lausanne og Montreux
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3. ÅPNE ELLER TETTE TRINN

Mange av våre modeller kan leveres med åpne eller tette 

trinn. Fordelen med åpne trinn er at det gir et luftigere 

preg enn en trapp med tette trinn. Fordelen med tette 

trinn er at det er enklere å bruke rommet under trappen, 

for eksempel til oppbevaring. Zaragoza, Tokyo, Vigo, 

Osaka og Salamanca kan kun leveres som tette trapper.

TETTE TRINN

En tett trapp har stusstrinn, som er de loddrette feltene 

mellom trinnene. Du kan velge stusstrinn i samme tre-

sort og overflate som trinnene, eller malt i hvitt, lys grå 

eller mørk grå som en kontrast.

ÅPNE TRINN

Velger du åpne trinn, leveres trappen alltid med 

barnesikring slik at den er trygg. Du kan velge mellom 

barnesikringslister i samme tresort som trinnet eller malt 

i hvitt, lys grå eller mørk grå som en kontrast. Du kan 

også velge barnesikringslist i stål.

VALGMULIGHETER

1. Tresort
2. Overflate
3. Åpne eller tette trinn
4. Belysning
5. Returgelender
6. Flere valgmuligheter på Ascot, 
 Lausanne og Montreux

Barnesikringslist i tre Malt barnesikringslist Barnesikringslist i stål

Malte stusstrinn  Stusstrinn i samme tresort som resten av trappen



Standard Bilbao og Lugo (stålspiler) Tilvalg Bilbao og Lugo (glass) Aluminiumslist, standard: Vigo, Salamanca, Osaka, 
Tokyo og Sydney

Tilvalg, trelist: Vigo, Salamanca, Osaka, Tokyo og Sydney Standard Zaragoza (aluminiumlist). Kan leveres med 
trelist som tilvalg

Returløsning for Ascot, Lausanne og Montreux

4. BELYSNING
Våre trapper kan monteres med integrert LED belysning. 

Enten i underkant av trinn eller i bakkant oppe på trinnet 

– avhengig av trappemodell. Les mer på side 55.

5. RETURGELENDER

Vi tilpasser rekkverk på gulv etter trappemodell

  
Belysning oppe på trinn Belysning i underkant av trinn 
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6. FLERE VALGMULIGHETER PÅ ASCOT, 

LAUSANNE OG MONTREUX

PROFILERT BARNESIKRINGSLIST

Velger du en åpen trapp, kan du få profilert barnesikrings-

list.

EKSTRA TYKKE TRINN

Standard tykkelse er 40 mm. For et mer eksklusivt ut-

seende kan du velge 50 mm.

PROFILERTE TRINN

Trinn med profilert forkant er et dekorativt alternativ. 

Velg gjerne profilerte trinn til oppsalet vange (Ascot og 

Lausanne). Velger du profilerte trinn, anbefaler vi 50 mm 

tykkelse på trinnene.

TROMPETINNGANG

Har du god plass rundt trappen, kan du velge trompet-

inngang. Det gir et ekstra bredt inngangsparti og et  

elegant inntrykk.

BLOKKTRINN

Et blokktrinn gir en fin markering av inngangen til trap-

pen. Avhengig av om trappen står fritt eller langs en 

vegg, så strekker trinnet seg ut på en eller to sider av 

vangen. Vi har tre forskjellige blokktrinn du kan velge 

mellom.

Blokktrinn type 2. Blokktrinn type 3.Blokktrinn type 1.

Profilerte trinn Trompetinngang

Profilert barnesikringslist





Escalia tilbyr to løsninger for belysning i trapp. Enten i underkant av trinn 

eller oppe på selve trinnet. 

Vi leverer og monterer. Enkelt, trygt og fint.

For modellene Bilbao, åpen Lugo og Sydney, Lausanne, Montreux og 

Ascot tilbyr vi belysning i underkant av trinnet.

For modellene Zaragoza, tett Lugo og Sydney, Tokyo, Vigo, Osaka og 

Salamanca tilbyr vi belysning oppe på selve trinnet.

Belysning har flere fordeler. Det fremhever trappen, skaper atmosfære 

i rommet og signaliserer kvalitet. 

Ved montering benytter vi LED-lys som ikke blir varme, har lavt energifor-

bruk, lang levetid og er miljøvennlig.

Vi anbefaler at du kontakter en elektriker for tilkobling til bryter på vegg. 

Løsningen er klargjort for dimmer, dersom du foretrekker det. Strømtilfør-

selen er plassert under trappen. Det blir en liten synlig boks under trappen.

Belysning er et sikkert og estetisk godt valg.

Belysning

         55Belysning oppe på trinn

Belysning i underkant av trinn



TRE ER ET LEVENDE MATERIALE
Heltre er et levende materiale. Vi har konstruert trappene slik at 

de naturlige bevegelsene som oppstår ikke skal synes eller på-

virke trappens funksjon og utseende. I bolighus varierer imidlertid 

fuktigheten mye i løpet av året. Som et resultat av dette kan det 

komme små sprekker eller ujevnheter. Dette er naturlig ved valg 

av heltre. For å redusere sannsynligheten for sprekker er det viktig 

å ikke ha varmekilder i umiddelbar nærhet til trappen, slik som for 

eksempel en varmepumpe.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

Vi anbefaler at du benytter tørre rengjøringsmetoder, gjerne en tørr-

mopp eller støvsuger. Ved vask er det viktig å bruke minst mulig 

vann. Bruk eventuelt en lett fuktig klut. La aldri vann bli liggende for 

å tørke på trappen.

STRAMMING AV SKRUER

Fordi treet utvider seg og krymper i takt med forandringer i luft-

fuktighet og temperatur, vil det være nødvendig å stramme trappen 

etter hvert. Dette bør gjøres senest ett år etter montering.

ETTERBEHANDLING

Uavhengig av om du velger en lakkert eller beiset trapp, må du 

lakkere på nytt når du ser at lakken begynner å bli slitt. Ved ton-

ing og lasur må dette gjøres før man begynner å slite på treverket. 

Manglende vedlikehold vil være vanskeligere å reparere ved toning 

og lasur enn ved lakkering.

SIKKERHET
Vi har levert trapper siden 1934 og er Norges største trappe-

produsent. Alle våre trapper leveres etter gjeldende forskrifter og 

standarder, slik at du skal føle deg trygg på at du får en sikker 

trapp. Et eksempel er at vi ikke leverer trapper med større åpning 

enn 10 cm, enten det er mellom trinn eller spiler.

FORBEHOLD
Tresorter og beis er gjengitt så virkelighetstro som mulig, men  

resultatet kan avvike fra fargene i brosjyren. På grunn av trappens 

størrelse og vekt kan det under montering oppstå mindre skjønn-

hetsfeil. Skulle det skje, vil vi ved montering utført av Hagen, ut-

bedre dette på en god måte. Slik utbedring kan være mulig å se, 

men trappen vil fremstå med et godt helhetlig resultat. Vi tar forbe-

hold om trykkfeil og endringer i sortimentet.

Viktig 
å merke seg 



MÅL/DIMENSJONER

Trappetabellen er vår anbefaling av minste totale veggvange-

lendge (LT) for trapper med bredde 90 cm og 100 cm for 14, 15 

og 16 opptrinn.

For å få en trapp som er god og sikker å gå i, skal inntrinnet være 

minst 25 cm i ganglinjen. Denne skal minst ligge 30 cm fra trap-

pens ytre begrensning. Stigningsvinkelen bør ligge mellom 30° og 

36°. Videre bør summen av to opptrinn og ett inntrinn ligge mellom 

60 cm og 64 cm.

Ant. Etg.  høyde ved   Bredde Bredde
opp-  25 cm inntrinn
trinn  og stigningsvinkel  90 100

 34o  36o 38o Rett trapp LT=L1 

14  236  254  273   335  335

15  253  272 293  360  360

16  270  291 312  385  385

               90o svingtrapp LT=L1+L2

14  236  254  273   429 449

15  253  272 293  454  474

16  270  291 312  479  499

                        180o svingtrapp LT=L1+L2+L3  

14  236  254  273   523  563

15  253  272 293  548  588

16  270  291 312  573  613

              90o repostrapp LT=L1+L2 

14  236  254  273   494  514

15  253  272 293  519 539

16  270  291 312  544  564

               180o repostrapp
     LT=L1+L3  L2  LT=L1+L3  L2

14  236  254  273   496     188  496     208

15  253  272 293  521     188  521    208

16  270  291 312  546     188  546     208
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Oversikt
trappe-
modeller 

ZARAGOZA 11OSAKA 09

LUGO 23TRAPP MELLOM VEGGER 19 SYDNEY 21

ASCOT 37AMSTERDAM 31 ASCOT 35



TOKYO 17SALAMANCA 13 VIGO 15

SAMBA 29LUGO 24 BILBAO 27

MONTREUX 42LAUSANNE 39 MONTREUX 41



HOVEDKONTOR – TRAPPESTUDIO
Postadresse: Hagen AS, Postboks 143, 6781 Stryn
Besøksadresse: Visnesvegen 5, 6783 Stryn
Tel:  57 87 35 00 
Faks:  57 87 19 50 
E-post: stryn@hagen.eu

TRAPPESTUDIO OSLO – STUDIO HAGEN
Hagen AS, Drammensveien 130, Bygg C-12, 0277 Oslo
Tel:  22 54 58 00 
Faks:  22 54 58 01 
E-post:  oslo@hagen.eu

TRAPPESTUDIO TRONDHEIM
Hagen AS, Klett, 7083 Leinstrand
Tel:  72 59 59 40 
Faks:  72 59 59 41 
E-post:  trondheim@hagen.eu

TRAPPESTUDIO GJØVIK
Hagen AS, Nygårdsbakken 4, 2827 Hunndalen
Tel:  61 18 39 62 
Faks:  61 18 39 67 
E-post:  gjovik@hagen.eu

TRAPPESTUDIO STAVANGER
Hagen AS, Gml. Forus vei 14B, 4031 Stavanger
Tel:  51 80 11 20 
Faks:  51 80 11 21 
E-post:  stavanger@hagen.eu

TRAPPESTUDIO BERGEN
Hagen AS, Hagerupsvei 99, 5067 Bergen
Tel:  55 50 68 25 
Faks:  55 50 68 31 
E-post:  bergen@hagen.eu

TRAPPESTUDIO EGERSUND
Hagen AS, Strandgaten 49, 4370 Egersund
Tel:  51 46 49 00 
Faks:  51 46 49 01 
E-post:  egersund@hagen.eu

TRAPPESTUDIO LILLESAND
Hagen AS, Fyresmoen Industriområde, 4790 Lillesand
Tel:  481 54 555
E-post:  lillesand@hagen.eu

TRAPPESTUDIO SKIEN
Skien Kjøkkensenter AS, Kjørbekkdalen 7A, 3735 Skien
Tel:  940 26 310
E-post:  skien@hagen.eu

www.escalia.no
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