Kvalitetstrapper er en vigtig del af et moderne hjem.

Vejen til bæredygtighed tages
et trappetrin ad gangen

OM VEJLETRAPPEN

VejleTrappen har fokus på indeklima, bæredygtige materialer og
miljøvenlig overfladebehandling.
Indeklimaet er en vigtig faktor,
og rådgivning, opmåling og montering er blandt firmaets kompetencer.
Af: Jens Kisker
Hos VejleTrappen har de valgt en profil,
hvor virksomheden fokuserer på kvalitet og bæredygtighed og producerer træ
under forhold, der lever op til kravene på
området.
Henrik Elvin Jensen, som er direktør
for VejleTrappen og samtidig formand for
Dansk Trappe Kontrol, der er en kontrolordning for træ- og ståltrapper, fortæller;
”Mange kender nok lugten af et ’nyt’ hus
eller lejlighed, og selvom der er lovfæstede
grænser for kemien som anvendes i produkterne til overfladehandling, ser vi ofte,
at der anvendes laktyper, som ikke opfylder disse krav. Hos VejleTrappen benytter
vi laktyper, som kraftigt nedsætter disse
dampe, og som naturligvis overholder
VOC-værdierne. Det er en del af vores miljøvenlige tilgang til trapper og overfladebehandling.”
Ønsker og krav til en bæredygtig og
klimavenlig tilgang stiger
De nyeste justeringer i lovgivningen understøtter VejleTrappens bæredygtige

og klimavenlige tilgang. Efterhånden
som kravene i bygningsreglementerne
følger med tiden, som for eksempel i BR18
§319, hvor det fastslås, at ’Forureninger
fra byggematerialer må ikke påvirke
bygningers indeklima, så der opstår
risiko for personers sundhed eller
komfortmæssige gener’, bliver VejleTrappens bæredygtige og klimavenlige

”

Hos VejleTrappen benytter
vi laktyper, som kraftigt
nedsætter disse dampe,
og som naturligvis overholder
VOC-værdierne

ger i træ, så handler det i høj grad om, hvor
træet kommer fra; er det et bæredygtigt
skovbrug, og hvordan lever det op til reglerne for CO2-regnskabet? Vi oplever at
flere af de større investorer er begyndt at
tale mere om bæredygtighed og kræve dokumentation for blandt andet VOC-værdierne og delkomponenternes miljømærkning,” forklarer han.

Med udgangspunkt i Vejle har VejleTrappen siden 1982 fremstillet skræddersyede trapper efter mål, der passer
100 procent til kundens behov. I 2012
overtog VejleTrappen aktiviteterne fra
JLH Trapper, som også har mere end 30
års erfaring med individuelle trætrapper
i høj kvalitet.
VejleTrappen leverer alle slags trætrapper efter individuelle ønsker og over hele
Danmark – herunder trætrapper, hvor der
også indgår stål eller glas.
VejleTrappen samarbejder tæt med rådgivere, arkitekter, byggefirmaer, boligforeninger og entreprenører.
Læs mere på www.vejletrappen.dk

”

Henrik Elvin Jensen, direktør for VejleTrappen
og formand for Dansk Trappe Kontrol.

løsninger endnu mere aktuelle, siger
Henrik Elvin Jensen og uddyber:
”Vi satser på at levere hele pakken med
rådgivning, opmåling og montering, når vi
tager hånd om håndværksmestrenes kunder, så de får de optimale løsninger, der
lever op til alle krav og samtidigt behovet
for nogle attraktive løsninger i kundernes
hjem.”
Bygherrer skal vise vejen
Der er et i dag et stigende fokus på bæredygtige løsninger ved nybyggeri og renoveringer, og ifølge Henrik Elvin Jensen går
VejleTrappen ikke på kompromis på dette
område.
”Når vi taler bæredygtige trappeløsnin-

Mange boliger i dag har indbyggede trætrapper – som her en kvartsvingstrappe i eg.

