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Trapper til formålet



Min far var snedker, og som barn var jeg altid på værkstedet. Jeg var tryllebundet af træsorternes forskellige strukturer og 
farvespil og fascineret, når snedkerne forvandlede de rå planker og lister til smukke og brugbare ting.

Jeg var særligt optaget af trappesnedkerens arbejde. Han kravlede rundt på gulvet, stregede op og lagde lister ud. Træstykker i 
underlige former blev samlet, og på magisk vis stod der pludselig en flot trappe. Håndlistekrumningen var det mest fuldendte og 

fascinerende.

Fascinationen blev til WOOD STEP A/S i 1991, hvor jeg gennem snart 25 år har delt min kærlighed for trapper med mine 
medarbejdere. 

Vi er stolte af vores håndværk og vores traditioner, men vi er også fremsynede og lytter til tidens trends og kundernes ønsker. 
Derfor kan vi skabe kvalitetstrapper, der passer til enhver personlighed og til enhver stilart. 

Vores ambition er, at kunderne skal dele vores fascination og glæde ved flot design og godt håndværk hver eneste dag, de bruger 
vores trapper.

Vores kærlighed til træ og trapper 

Peter Ravn
Stifter af 

WOOD STEP A/S



VORES SPECIALE ER
– at lave noget specielt til dig og dit hus 

Træd ind i vores verden af trapper og besøg os på

www.WOOD-STEP.dk
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Til et hus med historie

Hvis dit hus har en historie, så hold stilen med en gedigen og præsentabel trappe med lukkede trin. 
Den kraftige startsøjle med snegleformet håndliste giver trappen karakter og fylde. Den sortlakerede 
håndliste giver rummet kontrast og viser vej. 
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WOOD STEP har leveret trapper i mere end 20 år 
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En herregård værdig
Hvis håndværk og kvalitet betyder noget, så vælg en trappe med balustre i specialdesign og en 
gennemgående håndliste, der tager dig ved hånden hele vejen rundt. Det er en helt unik og 
eksklusiv trappe i det, vi kalder ”herregårdsstil”.

WOOD STEP har egne trappemontører
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Sikker stil i sort og 
hvid
Skab et naturligt og børnevenligt forløb mellem etagerne 
med en lukket trappe og et lukket gelænder. Et sikkert 
valg i en sikker stil med gennemgående sort håndliste, 
der giver trappen et grafisk udtryk. 

WOOD STEP yder professionel rådgivning i hjemmet
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Naturlig samhørighed

En transparent trappe, der binder husets rum sammen og 
skaber samhørighed. Et naturligt valg, der fremhæver træets 
egen skønhed i trin og håndliste. En elegant løsning med gode 
håndværksmæssige detaljer.

WOOD STEP tænker på miljøet
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Romantiske drømme

Elegance. En romantisk trappe, der passer til lange kjoler 
og smoking og gør drømmehjemmet til et slot. Den ekstra 
brede trappe med trin og håndliste i eg, den smukke 
balkon og et væld af forfinede detaljer får hele huset til at 
stråle af eksklusiv luksus.

WOOD STEP kan forvandle dit hjem





T 39 15Enkelt &
     moderne design

Sæt en tyk streg under kontrast og få en trappe, der 
ikke er bange for at vise sig. Et enkelt og moderne 
udtryk med balustre i stål, sorte vanger og trin i lyst 
asketræ. Det bliver ikke mere stilrent. 

WOOD STEP’s kunder er dækket af Byg Garanti





T 41- 42 17Svævende 
         & minimalistisk

En let trappe, der giver rummet karakter uden at stjæle 
billedet. Trinnene svæver næsten i luften og giver plads 
til lys og luft. Et stilrent og minimalistisk valg med 
gelænder i rustfrit stål.

WOOD STEP er landsdækkende
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WOOD STEP har trappestudie i Rødovre og Tørring v/Randers

Rustikt og enkelt
Enkelt og gedigent – En egeplanke, der er ”foldet” som 
en musetrappe i en selvbærende konstruktion af trin 
og stødtrin i ens dimensioner. Trappen emmer af rustik 
kvalitet i en optimal forening mellem funktionalitet og 
design.
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WOOD STEP yder 10 års garanti på trapperne 

Tidløs og funktionel

En enkel trappe til et enkelt rum uden for mange dik-
kedarer. Et tidløst design, der bare holder i længden. 
Trappen passer til stort set alt med sine trin og 
håndliste i eg og hvide balustre. 
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Utraditionelt 
    & modigt

Som under en hængebro hænger trinnene ”frit” i luften, 
løftet op af stålbalustre og en gedigen håndliste. Det giver 
et åbent og luftigt look, der udfordrer traditionerne. Et 
modigt, men meget stilsikkert valg.

WOOD STEP designer specialtrapper i 3D





Lyst og let

Lys og skygger spiller i glasset og kastes videre ind i rummet 
og giver liv. En trappe, der tiltrækker sig opmærksomhed, 
men bryder minimalt med rummet. 
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 WOOD STEP foretager løbende produktudvikling





T 1 27

Transparent harmoni
Træk udsigten helt ind på den åbne førstesal med en trans-
parent trappe. Et enkelt og stilfuldt valg i kombinationen 
stål, glas og træ.  

WOOD STEP - en troværdig samarbejdspartner
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Ultimativ lethed

Trinnene svæver i intet – rammet ind i glas og en enkel håndliste i stål 
langs væggen. En helt ny måde at tænke trappe på.

WOOD STEP - nyskabende i design og materialevalg
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WOOD STEP - på forkant med nye trends

Varmt & koldt mødes

Massiv og let, mørk og lys, varm og kold. En elegant og moderne 
trappe, der spiller med kontrasterne mellem lyst stål, sort vange 
og en varm træsort. 
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WOOD STEP har respekt for dine ønsker

Sort zigzag

En meget slank trappe med ultratynde vanger i sort stål, der 
zigzagger sig gennem rummet. En utraditionel trappe med 
ultimativ minimalisme.





WOOD STEP vil hellere være bedst end billigst

Amerikansk kolonistils overdådighed og detaljerigdom kommer til 
udtryk i Graceland Randers – Danmarks store Elvis-museum. 

Huset og trappen er bygget med inspiration fra Elvis’ hjem i Memphis. 
Her er guld på håndlisten og de drejede balustre, og der er gulvtæppe 
på trinnene. Et godt eksempel på, at kun fantasien sætter grænser.

Graceland Randers er allerede blevet en velbesøgt succes. 
WOOD STEP er stolt af at have leveret trappen til denne attraktion.

Graceland i Randers

T 40 35
En drømmerejse til   
      Graceland



JYLLAND

HVILHUSEVEJ 36 ∙ 8970 HAVNDAL
 TLF. +45 86 47 66 66

SJÆLLAND

ROSKILDEVEJ 306 ∙ 2610 RØDOVRE 
TLF. +45 86 47 66 66

VÆLG DEN RIGTIGE TRAPPE 
FØRSTE GANG

www.WOOD-STEP.dk 
www.LOFTSTRAPPER.dk

WOODSTEP@WOODSTEP.DK


