Ditt valg av gelender
vil bidra til å sette ditt
unike preg på trappen.

Bergmoen Snekkerverksted har
produsert trapper siden 1951.

BERGMOEN SNEKKERVERKSTED
Bergmoen Snekkerverksted ble startet av Olav O. Løset
og de tre brødrene Magnar, Johan og John Reitan. De to
første driftsårene holdt de til i huset til Olav O. Løset.
I 1953 flyttet de inn i nye lokaler i Bjergen,
et steinkast unna huset til Løset.
Etter over 50 år i samme lokaler, begynte planleggingen
av nye fabrikklokaler i Bjergen industriområde. Lokalene
er på ca. 800 kvm. og har i tillegg et moderne rom for
overflatebehandling.

En tradisjonsrik bedrift med
beliggenhet i Rindal.

For å ta vare på miljøet, og ikke minst våre ansatte, er
vårt nye rom for overflatebehandling bygget etter de
nyeste miljøforskriftene. Her kan vi utføre alle slags typer
overflatebehandling; lakkering, lasering, beising og maling.
Alt etter kundens ønske.
Stolte håndverkstradisjoner føres videre i generasjoner.
I dag er sønnen til Magnar Reitan, samt både sønn og
barnebarn til Olav O. Løset, ansatt i bedriften. Våre
produksjonsmåter setter store krav til godt håndverk.
Siden bedriften vår ikke er en volumprodusent, følger
våre håndverkere produktet fra råvare til ferdige trapper.
Dette, sammen med lange og stolte håndverkstradisjoner,
sikrer høy kvalitet.

Alle våre trapper kan tilpasses
etter behov og ønsker.

LED-Lys skaper en dekorativ lyssetting. Dette
gjør trappen til et fint
møbel og du får et
eksklusivt preg på den.
I tillegg bidrar de til å
gjøre trappen bedre og
sikrere å gå i.

SPØR OSS OM RÅD OG TIPS!
Kombinasjonsmulighetene er mange
Vi leverer trapper i forskjellige stilarter og
typer. Alt fra standard, empire, dreid, glass
eller stål. Trappene kan leveres i mange ulike
treslag. De mest populære tresortene våre
er eik og furu, men vi leverer også i bjørk,
kirsebær, merbau, ask, bøk eller andre på
bestilling.
Ved trapper som er utsatt for stor slitasje
bør en benytte harde tresorter i trinnene.
Kombinasjonsmulighetene er mange ved valg
av forskjellige håndlister, spiler og meglere.
Vi leverer og monterer over hele
Midt-Norge, alt etter kundens ønsker.
VI KAN OGSÅ LEVERE
INDUSTRI OG UTETRAPPER.
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Klassisk, moderne eller en
kombinasjon. Det er ditt valg!

Verdifull lagringsplass!
Vi kan lage oppbevaring
i trinnene på trappen.

HAR DU LITEN PLASS?
Vi har gode løsninger som
passer for de fleste
Vi lager og sender sambatrapper, hemstrapper
og hemsstiger over hele landet. Ring for en
uforpliktende prat og veiledning. Du vil da få
oppgitt pris, frakt og leveringstid.
Hemsstigene leveres med oppheng
og skruer for enkelt feste mot vegg.
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VI LEVERER SAMBA OG HEMSTRAPPER
TIL HELE LANDET!
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