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Når det kommer til smarte boligløsninger, handler det 

om at tænke i kubikmeter og ikke kvadratmeter. Ved 

fx at åbne op til loftet udvider du din bolig og får mere 

plads til opbevaring eller måske muligheder for en ny, 

spændende indretning af hjemmet.  

RUM 
TIL MERE

UDNYT DIN PLADS   

Det handler om at få maksimal udnyttelse 

af de kubikmeter, som rent faktisk står 

til din rådighed, men som i dag ikke 

kommer til sin ret.

NORDISK DESIGN OG TEKNIK  

Dolle tilstræber altid at være helt i front 

med et godt, funktionelt design, der 

svarer til trenden inden for nordisk 

byggeteknik. Med over 30 års erfaring 

i udvikling og design af lofttrapper, 

gelændere og terrasser giver vi dig 

kreative og praktiske boligløsninger  

af højeste kvalitet.

DANSK PRODUKTION  

Størstedelen af vores produkter er 

udviklet og produceret i Danmark, lavet 

af miljøcertificeret, nordisk træ og giver 

desuden boligen energibesparelser, 

som kan mærkes på varmeregningen. 

Lad dig inspirere til, hvordan du kan 

skabe rum til mere.
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LOFTTRAPPER

ÅBNER OP 
FOR EKSTRA 

PLADS 
I HJEMMET

Loftet rummer ofte mange ubenyttede kubikmeter. 

Dem kan du få hurtig og sikker adgang til med Dolles  

kvalitetslofttrapper, som alle er udviklet af solide  

materialer, der holder til opgaven. 

ET BREDT SORTIMENT

Dolle tilbyder mange forskellige 

modeller, størrelser og isolerings-

tykkelser på vores lofttrapper. Fælles 

for dem alle er, at de er produceret i 

Danmark og udviklet med både kvalitet 

og æstetik for øje.

CERTIFICERET TRÆ

Vi anvender kun certificeret træ til 

vores produkter.  Det betyder, at træet 

stammer fra skovbrug, der bl.a. tager 

hensyn til dyre- og planteliv samt gode 

og sikre arbejdsvilkår for de mennesker, 

der arbejder i skovene. 

LUFTTÆTHED ER I TOP

Dolles lofttrapper er blandt de mest 

lufttætte på markedet, takket være 

vores særlige lufttætte lem. 

MINDRE TRÆK GIVER STØRRE KOMFORT

Væsentligt mindre luftudslip fra loftet 

påvirker komforten i dit hjem. Du 

mærker ikke træk eller kuldenedfald. 

Denne energivenlige løsning fra 

Dolle vil derfor også kunne ses på 

varmeregningen. 

Dolle ClickFIX Mini
Kvalitets-lofttrappe i solide 
materialer, designet specielt 
til små og smalle åbninger.
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EGENSKABER

- Større komfort

- Energivenlig loftløsning

- Testet og godkendt

- Produceret i Danmark

Dolle ClickFIX 56
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MERE VÆRDI  

FOR PENGENE

- Minimalt varmetab

- Ekstremt lufttæt

- Energioptimering

Dolle ClickFIX 36
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LOFTTRAPPER

ClickFIX 
ER MARKEDETS  

BEDSTE 
LOFTTRAPPE

Så enkelt kan det siges. Udover solide kvalitets- 

materialer og et elegant design får du med den nye  

Dolle ClickFIX markedets bedste isolering og en  

reducering af varmetabet på op til hele 86 %  

sammenlignet med traditionelle lofttrapper. Det  

skyldes, at lemmen udelukkende består af et høj- 

isolerende materiale på op til 70 mm. 

TIL DEN ENERGIBEVIDSTE

Da træ ikke indgår i konstruktionen, 

dannes der ikke kuldebroer, hvilket 

betyder mindre træk, et bedre indeklima 

og et væsentligt lavere varmeforbrug. 

Dolle ClickFIX er således ideel til den 

energibevidste boligejer. 

NEM MONTERING

Dolle ClickFIX er desuden praktisk og 

hurtig at montere. Der er ingen tunge 

løft, og trappen kan derfor monteres af 

én person. Denne unikke trappeløsning 

er patenteret, så du finder den ikke 

andre steder.

  Varmetab reduceres med op til 86 %

  Godkendt til højeste isoleringsværdi

  Nordisk kvalitet

  Træ fra nordiske, langsomt-  

 voksende skove

  Nem og ergonomisk montering

  Patenteret trappeløsning

  Dansk design, udvikling og 

 produktion 

Montering af Dolle ClickFIX
Let at samle, nem og  
ergonomisk montering  
uden tunge løft.
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HVAD ER BD?

Branddrøje bygningsdele (BD) betyder, 
at trappen skal kunne modstå brand 
i et bestemt stykke tid. Det efterfølgende 
tal, fx BD 120, viser hvor længe kon-
struktionen er brandsikker (i dette 
eksempel 120 minutter). 

Dolle Timberflex
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Dolle BD30 
Brandklassificeret 
lofttrappe med tredelt 
træstige og 50 mm 
isolering.

LOFTTRAPPER

NÅR 
ADGANGEN TIL 

LOFTET SKAL 
BRANDSIKRES

Nogle typer bygninger og boliger stiller særlige krav 

til brandsikkerhed. Her tilbyder Dolle et bredt udvalg  

af stål og brandgodkendte lofttrappeløsninger.

BRANDSIKRE LOFTTRAPPER

Dolle har et bredt sortiment af brand-

sikrede lofttrapper. Lemmen er udstyret 

med en forsegling, som udvides auto- 

matisk ved høje temperaturer. Således 

slipper der ingen røg ind i det brand-

sikrede rum. Vælg mellem lofttrapper  

i brandklasserne BD30, BD60, BD90  

og BD120.

STÅLLOFTTRAPPER

Dolle stållofttrapper fås i forskellige 

modeller og størrelser. Stålloftlemme 

benyttes oftest til erhvervsbyggerier 

samt i kombination med lofttrapper, 

som benyttes ofte.
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Dolle Lambada

SE ALLE VORES 

KIT-TRAPPER PÅ 

DOLLE.DK
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KIT-TRAPPER

LET OG LÆKKER 
TRAPPE I NORDISK 

DESIGN

Dolles kit-trapper er designet i nordisk stil uden at 

gå på kompromis med kvaliteten. Trapperne er både 

smukke og funktionelle og bringer samtidig lethed 

og elegance til mindre rum eller boliger, hvor plads 

er kostbart. Vælg mellem Dolles spindeltrapper og  

centertrapper. 

SPINDELTRAPPER

Spindeltrappen er nordisk design og 

elegance, når det er bedst. Den er en 

smuk trappeløsning, der med sine ubrudte 

linjer bidrager med ro og balance i et 

rum. Spindeltrappen står som en stilfuld 

og harmonisk skulptur midt i boligen, 

men fungerer samtidig også som 

essentielt bindeled i hjemmets infra-

struktur, hvor den øvre og nedre etage 

mødes. Dolles spindeltrapper giver dig 

hele pakken – elegance og harmoni i 

kombination med nordisk design og 

funktionalitet. 

CENTERTRAPPER

Med Dolles centertrapper får du maksi- 

mal udnyttelse af din boligs kubikmeter. 

Det diskrete trappesystem fylder mindre 

end traditionelle trappeløsninger og 

passer derfor perfekt til rum, hvor man 

ønsker en petit trappe. Trappen er så 

fleksibel, at den kan placeres og formes 

nøjagtig til dine ønsker og behov. 

Dolles centertrapper er således en flot, 

brugervenlig løsning, lavet af solide og 

slidstærke kvalitetsmaterialer. Det er 

den perfekt trappeløsning, når pladsen 

er lidt trang. 
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HEMSETRAPPER

UDNYT PLADSEN 

Man finder oftest en hems i sommer- 

huset, på børneværelset eller som sove- 

rum i mindre bylejligheder. Hemsen 

kan gøre en stor forskel, fordi den ofte 

bidrager med en hyggelig og afslappet 

stemning i et rum. En Dolle hemse- 

trappe er en enkel og elegant løsning, 

der bidrager til boligens atmosfære 

uden at optage for meget plads i selve 

rummet.

Ingen boliger er ens, og derfor tilbyder 

vi en række forskellige hemsetrappe- 

løsninger, som kan skræddersys til netop 

dit hjem. 

Normandie 1/4 Sving H

Dolle Hemsestige
Ønsker du en anden farve? 

Hemsestigen kan nemt 
males, så den passer til 

lige netop din stil.

HEMSETRAPPEN 
ØGER BOLIGENS 
STØRRELSE
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SKUNKLEMME

SKUNKLEMME 
UDVIDER RUMMET

Der er ofte mange ubenyttede kvadratmeter i skunkene, 

og med Dolles skunklemme skaber du adgang til den 

ekstra plads mellem væggen og taget. Udtrykket er 

minimalistisk, og skunklemmen falder således natur-

ligt ind med de klassiske, hvide vægge, som man ofte 

ser i nordiske hjem. 

SKUNKLEMME 

Dolle skunklemme er fremstillet af 

isolering mellem to hvidmalede plader,  

der holdes sammen med en lys træ- 

ramme, som vist på billederne. Men det 

er også muligt at fremhæve det mini-

malistiske udtryk yderligere ved at vælge 

en hvid træramme til skunklemmen. 

Skunklemme fås i mange størrelser og 

fremstilles desuden i specialmål.

CLICKFIX SKUNKLEMME 

Du kan også får skunklemme som 

ClickFIX, der fremstilles efter samme 

princip som lofttrapperne af samme 

navn. ClickFIX er praktisk og hurtig at  

montere og har en meget høj isolerings- 

evne (u-værdi på 0,64). 

BRANDSIKRET BD30 OG BD60 

Dolles brandsikrede skunklemme fås 

i BD30 og BD60. Tallet angiver det tids- 

rum, som lemmen kan modstå brand – 

fx betyder BD60, at konstruktionen kan 

modstå brand i 60 minutter. Lemmen 

er desuden udstyret med en forsegling, 

som udvides automatisk ved høje 

temperaturer. Således slipper der ingen 

røg ind i det brandsikrede rum.Dolle ClickFIX 56 WH
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GELÆNDERET  
INDRAMMER  
TRAPPEN

GELÆNDER

Dolle Prova er et flot og fleksibelt gelændersystem i  

et tidløst, nordisk design med mange variations- 

muligheder. Dolle Prova giver din terrasse, balkon, 

altan og indgangsparti et flot og elegant udtryk, evt. 

i kombination med plexiglas som værn mod vinden 

eller børnesikring. Men Dolle Prova egner sig lige så 

meget som udtryksfuldt gelænder til din indendørs 

trappe i stuen. 

TIL VÆGGEN

Dolle Prova Alu er et klassisk gelænder 

i aluminium, der kan anvendes såvel  

indendørs som udendørs og både til 

trappen, hemsen eller reposen. Gelæn-

deret kombinerer minimalistisk design 

med høj funktionalitet og består kun  

af et begrænset antal komponenter, 

hvilket gør det utroligt enkelt at samle. 

 

TEGN DIT NYE GELÆNDER

Ved nogle få klik kan du nu tegne dit 

helt eget gelænder, så det passer per-

fekt til din trappe, terrasse eller altan. 

Du vælger form, størrelse og materiale, 

og når du er tilfreds, kan du både se 

prisen og udskive en materialeliste.  

Du finder Dolles tegneprogram på  

www.dolle.dk. 
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OM DOLLE

VORES 
ERFARING ER  
DIN GEVINST
Siden 1982 har vi arbejdet målrettet 

på at skabe løsninger til hjemmet, som 

sikrer, at du får optimal udnyttelse 

af boligens kubikmeter. Vi går aldrig 

på kompromis med kvaliteten, når vi 

designer enkle, elegante og praktiske 

boligløsninger til dit hjem. Vores 

produkter er udviklet og produceret i 

Danmark og emmer af nordisk kvalitet. 

Naturligvis er vores træprodukter 

lavet af 100 % certificeret træ, hvor 

størstedelen kommer fra nordiske, 

langsomt-voksende skove.

SPACE CREATOR

Kvadratmeterprisen for boliger i byerne 

stiger, og derfor giver det god mening 

at tænke i kubikmeter i stedet for 

kvadratmeter samt at tænke kreativt, 

når der skal skabes mere plads. På 

den baggrund har vi udviklet ’Space 

Creator’ – et koncept, som vi bygger 

hele vores produktudvikling på. Space 

Creator er den røde tråd gennem alt, vi 

gør, og det er din garanti for kvalitet og 

innovation. 

VERDENSKLASSE ER IKKE GODT NOK

Dolle er verdensførende eksperter i 

lofttrapper og producerer mere end 

250.000 trapper årligt på vores fabrik i 

Frøstrup i Nordjylland. Så når du køber 

en lofttrappe fra Dolle, er du garanteret 

at få en af de bedste løsninger på 

markedet. Men for os er det ikke godt 

nok. Derfor arbejder vi konstant på at 

udvikle os. Faktisk har vi afsat hele  

10 % af vores medarbejderstab til  

udelukkende at arbejde med produkt-

udvikling. På den måde bliver vi ved 

med at kunne levere den bedste  

kvalitet og det bedste udvalg til dig. 

VI SKABER RUM

Over 30 års erfaring med trapper, 

terrasser og gelændere har givet os 

stor indsigt i dagligdagens behov hos 

de mennesker, som bruger og lever med 

vores produkter hver dag. Vi ved også, 

at design skal gå hånd i hånd med 

funktionalitet og kvalitet. Hos Dolle får 

du derfor hele pakken. Vi giver dig  

rum til mere. 
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Dolle Nordic A/S
Telefon 99 53 53 53 • www.dolle.dk • facebook.com/dollenordic

HVILKEN TERRASSE DRØMMER DU OM?

Hos Dolle er vi specialister i terrasser. Dolle- 

terrassen er modulopbygget og nem at montere 

på få dage – også selvom du ikke er vant til  

gør-det-selv-projekter. Og så er den billigere, 

end du tror. Hent vores terrassekatalog på  

www.dolle.dk, og se de mange muligheder. 

RUM TIL HYGGE HURTIGT OG NEMT

DRØMMETERRASSE

SÆTTES  
OP PÅ  

2 DAGE

MODUL-
SYSTEM, LET  
MONTERING MANGE

MULIGHEDER 
FOR GULV OG 
GELÆNDER


