
Elevator i stedet for køkkentrappen 

En elevator i stedet for køkkentrappen er en rigtig god løsning. Der bliver niveaufri adgang fra 

baggården direkte til lejlighederne og turen tager kun 15 sek. til 5.sal.  
 

Alle etageejendomme har en fin bred hovedtrappe til alle lejlighederne. Køkkentrappen bruges 

derfor sjældent eller mest når man lander med cyklen i baggården og skal op i lejligheden derfra.  
 

Ofte er køkkentrappen også i dårlig stand og der skal bekostes en istandsættelse på nogle 

hundrede tusinde. Trinnene kan være slidte og temmelig usikre at gå på, specielt når man går ned 
ad trappen. Er man bare lidt usikker på benene, så kan køkkentrappen være helt udelukket. 

 

Der kan derfor være flere gode grunde til at overveje at udskifte køkkentrappen med en moderne 
elevator. Komforten er præcis den samme som i en hotelelevator. Elevatoren kører fra terræn til 5. 

sal på 15 sekunder, direkte til lejligheden.  

Det lille repos foran køkkentrappedøren bevares og bliver i stedet til en entré til elevatoren. Hvis 
trapperummet er meget lille, så laver vi direkte adgang fra elevator og ind i lejlighederne.   

 

Størrelsen på elevatoren er overraskende stor. I standard køkkentrapper kan vi få plads til en kabine 
med en bredde på 1100mm og en dybde på 1000mm. Det betyder at der er plads til en kørestol, 

en klapvogn, en cykel, en rollator eller du kan stå med serveringsbakken med croissanter, juice og 

morgenkaffe og køre direkte op til tagterrassen. 
 

Elevatoren kan have stop i kælderen, til terræn og til alle etager inkl. loft og tagterrasse. Det giver 

nem adgang til og fra cykelkælderen eller vaskekælderen med de tunge vasketøjskurve. Og har i 
tagterrasse, så er det jo super at de nederste etager har let og hurtig adgang til toppen. 

 

En elevator i stedet for køkkentrappen har automatiske skydedøre på 700-800mm. og typisk vil der 
være plads til 4-5 personer. 

 

 

FORDELE 

• Niveaufri adgang direkte til lejlighederne. 

• Ændre minimalt på ejendommens udseende. 

• Elevator direkte til lejlighed, vaskekælder, cykelkælder, loft eller tagterrasse. 
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