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Mere end 30 år
med trapper 

WOOD STEP har altid været garant for kvalitet og 
er det fortsat, uanset hvilket af vores produkter du 
vælger.

Hos os får du altid den hjælp og rådgivning, du har 
brug for, når du skal vælge din nye trappe.

WOOD STEP opfylder dine trappedrømme.

Vores vision understøtter vores ønske om at være 
danskernes foretrukne trappeproducent.



WOOD STEP er en 
familievirksomhed 

stiftet af Peter Ravn, og som i dag drives af 
sønnen Jacob Ravn og Michael Frandsen. 
Det er WOOD STEPs mål at bygge videre på 
familien Ravns kærlighed til godt træhåndværk.

WOOD STEP startede i 1991 som Danmarks 
mindste trappevirksomhed, men har gennem 
årene arbejdet sig op til at blive danskernes 
foretrukne leverandør af trapper. 

Vi kan levere alt i trapper. 
Lige fra skræddersyede trappeløsninger, 
specielt tilpasset til dine ønsker og dit hjem, 
til enkle loftsstiger på standardmål.



Special

WOOD STEP SPECIAL trappe

SPECIAL-trapper fra WOOD STEP udgør størstedelen
af vores leverancer og er trætrapper med detaljer, 
der kræver lidt mere end Basic trappeløsninger, 
f.eks. krumningsdetaljer, specielle overflade-
behandlinger eller særlige tilpasninger. I denne 
kategori finder du løsninger med integreret lys eller 
andre særlige detaljer. Også minimalistiske trapper,
musetrapper, trappe med glasværn og detaljerige 
hall-trapper hører til i denne kategori.
Kvalitet og lækre detaljer er i fokus med en
SPECIAL-trappe fra WOOD STEP. 
Du får derfor en trappe, der passer til dit byggeri og 
din stil.
SPECIAL-trapper leveres inkl. montage, da de
komplekse løsninger bør håndteres af vores egne
trappemontører, der er specialister i netop
WOOD STEP’s trappeløsninger med fokus på kvalitet.

Vi leverer kvalitetstrætrapper 
i 3 kategorier: 

• SPECIAL

• BASIC

• UNIKA 

Alle trappetyper er kendetegnede ved vores 
høje kvalitet og finish. 
Det, der adskiller dem, er primært 
detaljegraden og dermed produktionstiden.
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Basic

WOOD STEP BASIC trappe

BASIC-trapper består af elementer fra vores faste 
standardsortiment, og de har et enkelt men
professionelt kvalitetslook. 
Der er tale om enkle trapper, som også egner sig 
godt i projekter, hvor der f.eks. er behov for mange 
ens trapper (rækkehusbyggerier eller lign.). 
Trapperne kan leveres uden montage, hvis du selv 
ønsker at stå for den – evt. i samarbejde med din 
egen tømrer eller snedker.
Med en WOOD STEP BASIC trappe går du ikke på
kompromis med kvaliteten. Da trapperne består af 
elementer fra vores standardsortiment er der endda 
en kortere produktionstid – og en montageproces, 
der er mere overskuelig. 
I kategorien er trapper med stolper, håndlister og 
balustre fra vores faste, men brede sortiment samt 
opsadlede trapper med standardudførsel.

Unika

WOOD STEP UNIKA trappe

I UNIKA-kategorien finder du WOOD STEP trapper, 
som er helt unikke og specialtilpassede. 
UNIKA er vores high-end kategori – helt i 
luksusklassen. 
Trapperne i denne kategori er typisk større, kom-
plekse projekter i nye byggerier og renoverings-
projekter, eller kopitrapper, som monteres i 
forlængelse af eksisterende hovedtrapper i gamle 
bygninger. 
Vi udfører også unikke arkitekttegnede løsninger  
og bidrager gerne med vores erfaringer og 
anbefalinger, så vi sammen kan skabe den helt 
ekstraordinære løsning uden kompromisser.
UNIKA-trapper leveres kun inkl. montage, da de 
komplekse løsninger skal håndteres af vores 
trappemontører, der er specialister i netop 
WOOD STEP’s kvalitets trappeløsninger.





Ekstra finesse

Trappen er bemærkelsesværdig i sig selv. Når lyset i trap-
pen tændes, fremhæves egetræets glød i trappetrinnene. 

Sådan kan moderne indretning integreres med den klas-
siske hall trappe.

Trappeværn med ovale huller. Der er fine profileringer og 
almuekanter til at give trappen ekstra finesse. 
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Hvordan kan man tænke farver ind i sin indretning? Her
er vores bud. En kvartsvingstrappe med designelementer
fra klassiske halltrapper som pladegelænder og lukkede
hovedstykker med riller – tilført et moderne tvist med de
malede mørkegrå dele.
Trin og håndliste er udført i egetræ og overfladebehandlet
med en special olie, der leder tankerne i retning af moseeg.

Tidløs og klassisk
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Rustikt og enkelt
Særligt trappestarten og egetræets glød er frem-
trædende på denne elegante halltrappe, som er 
monteret i en nyopført bolig.
Trappen er hvidmalet med håndliste og trin i olie-
behandlet egetræ.
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Retro 
& modigt
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Både horisontale og vertikale linjer. 
Trappen er flankeret af lodrette egetræslameller, der under-
streger udtryk og stil.
Det unikke ved denne trappe er, at den har indbygget LED 
lys i trappetrinene, som giver modellen et ekstra touch af 
elegance.





T80 SPECIAL  15
Svævende 
& elegant
En let trappe, der giver rummet karakter uden at stjæle
fokus. Både trin og stødtrin er udført i egetræ. Det giver et 
roligt udtryk i trappens forløb.

Et stilrent og minimalistisk valg med håndliste i bejdset 
egetræ og balustre i malet stål.



Messing og træ i
naturlig samhørighed
Håndlistens forløb mellem trappe og vandret gelænder løber i 
en ubrudt overgang.
Elegante detaljer med respekt for godt håndværk. Den varme 
glød i træet er i perfekt harmoni med de runde balustre i 
bruneret messing.
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Lys og lethed
En minimalistisk kvartsvingstrappe med glasværn 
monteret med punktbeslag ind i egetrin. 
En fantastisk løsning i den moderne bolig, hvor 
lysindfaldet fra vinduespartierne skal have maksimal 
effekt i hele huset. 





T81 SPECIAL  21
Enkelt &
moderne design
Stilren kvartsvingstrappe med elementer af både glas og
stål i en flot kombination. Trappen er udført med 
trinoverlap og har et roligt trappeforløb, da både trin og
stødtrin er i eg.

Trappens buede forløb understreger trappens enkle og 
elegante design.



Et hus med charme fornyes 
med bløde linier
Trappen er uden stødtrin for at give luft og åbenhed til entreen.
Trin er udført i olieret egetræ og i vores rustik sortering, som er
naturnær med knaster.
For at øge sikkerheden er en børnelåge monteret i forlængelse af 
det vandrette gelænder på 1. salen.
Ligesom der ved den eksisterende betontrappe i huset er monteret
væghåndliste, børnelåge og vandret gelænder. 
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25

En trappe med plads til solen
Trappe med glasværn, der passer perfekt til det nybyggede funkishus. Trappen tillader at lyset fra 
vinduespartiet fylder rummet med lys og varme. Glasset bidrager til et let og minimalistisk design.
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Lyst og enkelt

Trappen, der passer i rigtig mange hjem og til mange bolig-
indretninger. 
Designet træder en smule i baggrunden, og trappen vil stå 
godt til mange måder at indrette sig på. 
Når trappetrinene udføres i samme træsort som trægulvet, 
vil trappen være fuld integreret med omgivelserne.  
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Enkelhed

Fine detaljer i en trappe, der fremstår med karakter og 
stadig er enkel i sit udtryk. 
Gelænder monteret på ydersiden, tillader trappen at stå 
delvist frit, hvilket giver en fornemmelse af lethed. 
Et flot møbel, der sætter et flot præg på rummet.
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Trappen er en specialdesignet luksustrappe i WOOD STEP UNIKA 
kategorien, og den er udført som en halvsvingstrappe.
For at skabe sammenhæng med resten af huset er trin og stødtrin 
udført i egetræ og er blevet behandlet sammen med trægulvene i 
resten af huset.
Undersiden af trappen er beklædt og malet i forbindelse med 
trappemontage og understreger det organiske design med flydende 
overgange mellem elementerne. 
Trappens indvendige værn er ellipseformet og fortsætter i et buet
forløb fra kælderen og op til 1. sal.

Charmerende enkelhed
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Beton, træ og glas i et 
minimalistisk udtryk
Hvordan forbindes en rustik kælder bestående af beton og 
glas med en lys stueetage med udsigt til skov?
Denne fabelagtige trappe gør netop det. 
Skoven er repræsenteret i trappens egetræ, og kælderens  
stramme design gengives i trappens glasværn. 
 
Derfor er denne elegante 
WOOD STEP-UNIKA trappe det perfekte valg til huset.
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Gammelt møder nyt
De små detaljer gør hele forskellen. Derfor er der ikke en
eneste detalje på denne smukke krumningstrappe, som er
overladt til tilfældighederne. 
Trappen er monteret i et gammelt menighedshus på Nørrebro 
i København. 
Det har været afgørende i designet af den nye trappe at have 
øje for husets historie og bygningsdetaljer.
I forlængelse af trappens forvange fortsætter en liggende
vange rundt i trappehullet, hvor det vandrette gelænder er 
monteret i.
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T47 UNIKAT91 UNIKA 37
En trappe med plads til hele familien
Denne halltrappe forbinder rigtig mange elementer i huset og giver rummet et ekstraordinært udtryk. Rummet karakteriseres
ved lameller på væggene, fritliggende bjælker, alkove under trappen og farvekombinationen mellem den karakteristisk gyldne
egetræsfarve og den minimalistiske sorte farve.
LED-lys i trappetrin og håndliste er i den grad prikken over i’et.



RandersArkitekten drømte om en trappe, der kunne bidrage 
til deres strategi om at handle i tråd med FN’s Verdensmål 
for en bæredygtig udvikling.
De ville handle lokalt og ambitionerne til trappedesignet
var høje.

WOOD STEPs projektering af trappen omfatter
alt fra design til konstruktion af trappen. 
Små detaljer, som f.eks. forarbejdning af træet, radius på 
kanter og placering af trin er væsentlige, da trappens trin 
også indgår som hylder i den integrerede reol i trappens 
midte.

RandersArkitekten
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Løbende er detaljerne afstemt med kundens 
forventninger om FN’s Verdensmål og drømme 
til designet. 
Træet stammer fra bæredygtigt skovbrug og 
trappen er konstrueret, så det er muligt at 
demontere den og genanvende den andetsteds. 
Den store centerreol giver trappen flere funk-
tioner i bygningen og øger anvendeligheden. 
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Unikt dansk design, 
der holder hele livet

WOODSTEP.dk 


