
En ren duft 

af ”LUFT” 



Sagens kerne 

 

Det handler om indeklima… I en tid hvor vi udsættes 

for flere og flere indtryk omkring os, lærer vi gradvist 

at tage bevidste og oplyste valg. Vi vælger de rigtige 

møbler, de rigtige farver, det rigtige design. Vi véd at 

alting ikke kun handler om udseende, men også om 

funktionalitet, miljø, harmoni og sansning…  

 

Duften i ”maleriet” 

BR18 §319 fastslås det at ”Forureninger fra bygge-

materialer må ikke påvirke bygningers indeklima, 

så der opstår risiko for personers sundhed eller 

komfortmæssige gener” 

Byggematerialer kan indeholde forureninger, som kan 

afgasse/dampe eller på anden vis influere indeklimaet. 

De kan også indeholde kemiske forbindelser, der ned-

brydes og dermed fører til forureningsafgivelse. 

 

 

Der skal altså tages hensyn til de forureninger, der op-

træder i byggematerialerne eller dannes under brugen 

af materialerne, så de ikke giver gener for personers 

sundhed eller komfort.  

Der bør altid benyttes byggematerialer med den lavest 

mulige afgivelse af forureninger til indeklimaet. 

 

Ta´ bare trappen… 

 

Hos Vejletrappen ønsker vi at være med til at gøre en 

forskel ikke  kun for miljøet, men naturligvis også for 

vores kunder.  

 

Vi udvikler løbende vores trapper og de materialer vi 

bruger. Vores træ er altid FSC/PEFC-godkendt, fra   

bæredygtigt skovbrug, og de delkomponenter vi bruger 

som f.eks. montagelim er svanemærket, lak og maling 

er vandbaseret og emballagen er af genbrugs- pap og 

plast. 

 

Med vore valg tager vi ansvar for jordens ressourcer, 

ikke kun nu, men også på den lange bane. Du kan der-

for have en god samvittighed og vide at vi gør hvad vi 

kan for altid at kunne levere den bedste kvalitet i alle 

henseender—Nu, men også i fremtiden. 

DU KOMMER MÅSKE IKKE I DEN 
 

7 HIMMEL 

 

- MEN 1 SAL ER EN OPLAGT 

MULIGHED! 



Trapper med omtanke 

 

Det er god logik at tænke på andre, børn og voksne 

og den luft vi indånder til dagligt. Overalt findes der 

skadelige partikler i luften. - Sammen kan vi minimere 

nogle af dem der findes i vort indeklima. 

Vore NATURA olieoverflader indeholder bl.a. 0% VOC 

og er desuden biologisk nedbrydelig, nem at reparere,  

og er godkendt til bl.a spækbrædder og legetøj - og 

så er den ikke at forglemme superflot! 

 

Vælger du i stedet en af vore vandbaserede lakker, 

eller heldækkende maling indeholder de mellem 40 og 

helt op til 77% mindre VOC end den tilladte værdi. 

Trappens overflade tørrer og hærder naturligvis op 

inden levering og montering, hvilket begrænser VOC 

udledningen til et absolut minimum. 

 

Vi forsøger naturligvis altid at tænke langsigtet og 

arbejder løbende på nye og bedre løsninger til gavn 

for vores kunder og ikke mindst miljøet.   

 

Nye ”Grønne” farver 

 

NATURA er vores helt egen specielt tilpassede olie 

som vi kan tilbyde i ikke mindre end 12 nye forskellige 

standardfarver. 

Vi har selvfølgelig de mest gængse farver som kendt  

fra tidligere, klar, hvid og sort olieret, samt brunolier 

som ligner farverne på de mørkere træsorter f.eks. 

valnød, mahogni og kirsebær.  

 

Som noget HELT NYT har vi en farveløs/transparent 

olie så træet ligner ubehandlet råtræ, foruden farver-

ne bourbon, castle brown, silver grey, grey ash m.m.  

 

Alle disse nye farver gør det muligt at matche mange 

af de farveønsker man kan have for at kunne skabe 

en rød tråd gennem hjemmet.  

 

Med NATURA når vi nye højder når du vælger en  

individuel trætrappe fra Vejletrappen. 

 

 

Castle Brown 

Med NATURA får du: 

 Muligheder for at finde dén farve, som passer bedst til boligens design og omgivelser. 

 Mørke/brunlige træsorter som f.eks. merbau, Mahogni m.m. er normalt dyre og miljøtunge. I stedet kan der 

vælges hårdtræ med NATURA-olie så den ligner ”the real deal.” - Et økonomisk og miljørigtigt valg 

 Farverne er nemme at reparere, hvis der skulle komme overfladeskader og sikrer en ensartet overflade. 

Overfladen mættes hvilket betyder at ”farveoverlap” undgås ved reparation. 

 Olierne er miljømærket, biologisk nedbrydelige og uden affaldsstoffer. 100% VOC Fri og afgiver derfor ingen 

skadelige indåndningstoffer. 

 NATURA Olie er ikke dyrere ift. vore normale lakker, der er derfor ingen ekstra omkostninger forbundet med 

at vælge NATURA 

Natur Chocolate Charcoal Silver Grey Mahogany 

Black Pure Bourbon Cherry Coral White Ash Grey 
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Nem og overskuelig dokumentation 

 

Vi kan naturligvis også hjælpe med dokumentation på 

den enkelte trappe/trapper der skal bruges.   

 

Vi har i denne forbindelse lavet et link som du kan få 

adgang til ved at kontakte os. Her findes den nødven-

dige information der skal bruges til trapperne.  

 

Trapper med muligheder  
 

Med vore nye tiltag er vi nu endnu bedre rustet til at 

kunne levere til endnu flere forskellige slags byggerier. 

Bl.a. har vi tidligere  leveret til svanemærket byggeri, 

institutioner, lejlighedskomplekser, renovering, nybyg 

m.m. 

 

Har du helt specielle krav? Spørg os gerne vi har gerne 

flere løsninger. 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om vores trapper, eller referencer kan 

du finde oplysningerne på vores hjemmeside:  

 

WWW.VEJLETRAPPEN.DK 

 
Du er også velkommen til at ringe eller skrive til os og 

få et uforpligtende tilbud. Vores sælgere dækker hele 

landet. 

 

Find os på: 

 

Rørhaven 3,  

7100 Vejle 

Tlf.nr:  8694 5512 

 

eller skriv til: 

info@vejletrappen.dk 


