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14 trappor vi går i gång på

Funktionella och nytänkande ideér som räcker ända upp till övervåningen.
1. Röd förvaring / Prentiss Architects
Den röda trappan döljer en stereo och innehåller förvaring för köksattiraljer och böcker. Den är
gjord av billiga spånskivor som lackats i illrött.

3. Återanvänt / refunc.nl
Designern Jan Korbes har byggt den här charmiga
trappan av boxar gjorda av gamla golvplankor till
en nyrenoverad lägenhet utanför Berlin.

2. I stället för stege / taf arkitekter
Viktigast med den här vackra men branta trappan
var att den inte skulle ta för mycket utrymme.
Lösningen blev att lägga trappstegen omlott.
Bilden är tagen ovanifrån – så ja, man kan gå i den.

4. Svartvitt / Fibre C
Det är inte alla som har utrymme för en så här
bred trappa. Men visst är det maffigt när det funkar. Också ett bra exempel på hur effektfullt det
blir att kombinera olika färger.
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5. Boktrappan / MN*LS
Med en platsbyggd bokhylla utnyttjar man på
ett smart sätt utrymmet under trappan. Här har
man valt att göra oregelbundna fack och hyllor
för böcker och prydnadsgrejer.
6. Stilbrott / Mork-Ulnes Design
I det här huset har man återanvänt gamla golvplankor till trappstegen och kombinerat dem
med ett modernt trappräcke i plexiglas.

7. Ljus i mörkret / FIbre C
Olika ljuslösningar i trappan är något man kan
inspireras till av offentliga miljöer. Men den här
trappan är faktiskt från en villa.
8. Bibliotekstrappan / Levitate architects
Här är en trapplösning för ett begränsat utrymme upp till ett sovloft. Att ha bokhyllor mellan trappstegen är ett lite ovanligare men smart
alternativ för förvaring.
9. Två i ett / Andrew Maynard Architects
Arkitekterna hade både begränsad budget och
utrymme i den här utbyggnaden till en villa. En
smart lösning var att bygga ihop trappan med
köket, som helt enkelt fick bli trappans stomme.
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