
Øvre Hellandsvei 34
4375 HELLVIK
Tlf: 47636671 / 92482664
Email: post@multitre.no
www.multitre.no

- Vi har kompetansen

- Vi har konkuransedyktig leveringstid

- Vi har gode priser ikke bare til firma, men også 
deg som privatkunde

- Vi kan levere alle type trapper

- Vi blander beis og maling selv og kan behandle 
etter kundens ønske

- Vi leverer både ute og inne

- Vi er din lokale leverandør

Hvorfor velge oss?
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Multitre Egersund AS
Bedriften
Bedriften startet opp i 2012 av Svein Erik Helvig og Henning Skailand i tidligere Trapperingen 
Helvig & Skaara AS. Vi overtok noe av 
lokalene som Trapperingen Helvig & Skaara AS tidligere brukte, og får benytte den samme 
maskinparken. Vi satser på innvendige og utvendige trapper og i tillegg noen andre produkter 
innen tre.
Trappene vi lager er kvalitetssikret og brukt gjennom flere år. Vi prøver hele tiden å forbedre oss 
og utarbeide bedre måter å produsere for å tilfredstille kunden.
Vi ønsker også å produsere noen andre ikke fullt så store produkter for å vise at vi har bredde i 
det vi gjør og for å skape en bedrift som kan komme til nytte på flere måter enn bare trapp.

Vi dekker hele landet
Per i dag sender vi utetrapper over hele landet. Vårt mål er å kunne sende ikke bare utvendige 
trapper men også innvendige trapper og andre møbler å trevarer til hele landet.

Fabrikken
Fabrikken består av flere firma innen snekkerfaget. Alle med vært sitt spesialområde. Dette er 
med på å gjøre oss fleksible og 
konkurransedyktige innen flere områder enn bare trapp. Vi kan tilby høvling, innredning, møbler, 
trapper og ellers det du måtte ønske. 



Moderne 

Vårt fokus er detaljene som gjør det lille ekstra for trappen.



Standard

Vi tilpasser fargen på trinnene etter kundens ønske.



Accoya kan også leveres med 
spilerekkverk og
ståltrinn. Trinnene gir en mer 
sklisikker trapp.

AccoyaImpregnert

Impregnert og stål er en bestseller 
og passer like bra til enebolig som 
til industri. Vi leverer rette trinn 
og skråtrinn alt etter hva som 
passer best hos deg.



VindelSamba / Stige

Opp til hems har vi sambatrapp og 
hemsstige som sparer plass, og kan settes 
inntill vegg når de ikke er i bruk.

En annen plassbesparende trapp er 
denne vindeltrappen. Ofte brukt på 
hytter og i mindre rom.


