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Andreas Engesvik har designet Escalias nye trappemodell 
Pilar. Det minimalistiske møbelet er en moderne tolkning 
av tradisjonelle håndverksteknikker i eik, et solid materiale 
brukt i trapper i generasjoner. Med en enkel, skandinavisk 
estetikk er Pilar et slitesterkt produkt, både visuelt og i bruk. 

Pilar er konstruert med stående pilarer, derav navnet. 
Uten synlige beslag, skruer og hull har trappen en fin, es-
tetisk ro. Tette og transparente felt skaper subtile lys- og 
skyggevirkninger, mens brede bord gir en eksklusiv finish. 
Trappen kan lakkes, beises eller males etter ønske.

Pilar er et vakkert og funksjonelt kvalitetsmøbel til 
hjemmet, laget for å vare. Lenge.

PILAR
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↑   Pilar transparent • Eik mattlakk natur

↑   Pilar transparent • Eik snøhvit

↑   Pilar tett • Eik mattlakk natur ↑   Pilar tett • Strukturglass

↑   Pilar tett • Malt ↑   Pilar transparent • Malt

↑   Pilar transparent • Strukturglass

↑   Pilar tett • Eik snøhvit

VARIANTER VARIANTER
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EIK MATTLAKK NATUR

Pilar er laget i taktil og slitesterk eik, et treverk som tå-
ler hard bruk. Eik har dessuten en gyllen og anvendelig 
fargetone som kler de fleste interiører og tåler skiftende 
innredninger. For å optimalisere bruken av materialet 
har trappen store, brede bord i trinn og håndlist, og hel-
heten oppleves raus og eksklusiv.

Med Pilar lanserer vi nye Mattlakk natur. Lakken beskyt-
ter trappens overflater mot hverdagsbruk og slitasje 
med en matt og naturlig finish, som fremhever treverkets 
iboende struktur. 
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Fravær av synlige beslag, 
skruer og hull gir Pilar et 
rent og delikat uttrykk.
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STRUKTURGLASS

Pilar kan leveres med strukturglass i gelenderet. Glass-
panelene fremhever trappens konstruksjon og gir en 
trygg og tydelig forståelse av både design og bruk – men 
uten å avsløre alt. Kun silhuettene av detaljene og men-
neskene som beveger seg opp og ned skimtes, noe som 
skaper spennende effekter i rommet. Med struktur på 
begge sider er taktiliteten i glasset en vakker videre-
føring av den sanselige trerammen, samtidig som den 
matte glassflaten lever godt med et fingeravtrykk eller to.
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Med taktilt strukturglass i gelen-
deret fremheves trappens design 
og funksjon ytterligere.
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EIK SNØHVIT

Med Pilar lanserer vi den nye lasuren Snøhvit, et lyse-
re alternativ til Mattlakk natur. Strukturen i treverket er 
fortsatt synlig, men trappen får et svalere uttrykk som 
bygger opp under en lett, nordisk estetikk. Ønsker man 
møbelet i en mørkere tone er Værbitt grå, Brunsvart eller 
Valnøtt på eik flotte alternativer. Se oversikt over de ulike 
nyansene på s. 42–43.
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Vår nye lasur Snøhvit gir Pilar et lysere, 
lettere uttrykk, samtidig som eiketreets 
taktile struktur fremheves. 

Vangen leveres i eik i en smalere 
lamell, enten i helstav eller parkett-
mønster. Her vist i parkettmønster.
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MALT

Mens noen har en forkjærlighet for naturlig treverk, 
foretrekker andre malte overflater. Pilar kan leveres med 
malt håndlist og gelender i Lys gyllenbrun, som vist på 
bildet, eller i Lun beige og Mørk gyllenbrun, som vist på 
s. 43. Tonene er vakre videreføringer av de gylne kva-
litetene i eiketreet, håndplukket av designer Andreas 
Engesvik. Skulle du likevel ønske en annen nyanse til 
ditt hjem kan trappen males i valgfri NCS-S-farge.
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Designer Andreas Engesvik har 
plukket ut tre malingsfarger til Pilar, 
valgt for sine vakre videreføringer av 
eiketreets gylne nyanser. Her vist  
i Lys gyllenbrun.
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Andreas Engesvik er en av Norges fremste møbeldesignere. 
Med sin enkle, skandinaviske signatur står han bak en rekke 
moderne designklassikere for produsenter i både inn- og 
utland. Trappemodellen Pilar markerer hans første samar-
beid med produsent Hagen og merkevaren Escalia. Med 
dette tar han også sitt første steg inn i trappenes verden.

– En trapp skal være funksjonell, sikker, den skal se 
bra ut og ha taktile kvaliteter. Som kategori er trappen ut-
fordrende å jobbe med ettersom den er ganske tredimen-
sjonal. Du må jobbe mye mer arkitektonisk enn det jeg er 
vant til fra tradisjonell formgiving. En trapp er et komplisert 
romlig element som jeg ikke har jobbet med før, og det har 
vært veldig spennende, forteller designeren.

En moderne tolkning av tradisjon
De tidløse, balanserte og håndverksmessige kvalitetene 
som kjennetegner Andreas Engesviks arbeider er frem-
tredende i Pilar. Det rene, harmoniske uttrykket bygger på 
ideen om å strippe ned, ta et skritt tilbake og jobbe med 
tradisjonelle teknikker i materialet man har laget trapper 
av siden tidenes morgen – treverk. 

Pilar er konstruert i eik, en slitesterk tresort med en gyllen, 
svært anvendelig fargetone. Trappen har en tydelig visuell 
rytme, med stående pilarer og tette eller transparente felt. 
Designet legger til rette for en interessant dynamikk mellom 
lys og skygge, med mulighet for strukturglass i gelenderet 
for ekstra gjennomsiktighet. Bordene er store og brede, med 
en kraftig håndlist som er god å holde i. 

Med sine universelle kvaliteter står Pilar på skuldrene 
til den skandinaviske designtradisjonen i både innhold 
og utseende.

– Vi har prøvd å overføre noe av finsligheten som man 
finner i møbler i selve trappen, blant annet ved å unngå 
synlige beslag, skruer og hull. Slik fremstår helheten mer 
forsiktig og delikat. Trappen har også fine taktile kvaliteter. 
Det er mye å ta på hvis du er interessert i å kjenne på de 
ulike overflatene, påpeker designeren.

Kvalitet i alle ledd
Pilar leveres i naturlig mattlakk, ulike nyanser av beis og 
lasur eller i malt versjon. Dyktige håndverkere på Hagens 
fabrikk i Stryn sørger for at hver trapp er sterk, sikker og 

ANDREAS ENGESVIK 
FOR ESCALIA
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konstruert i henhold til alle bygningstekniske krav. Med 
lange tradisjoner og bærekraft i bunn er Pilar et produkt 
som tåler å bli gammelt.

– Jeg har tegnet en trapp som kommer til å vare i  mange 
år. Den er visuelt tiltalende og den tåler bruk. Det er et 
kvalitetsprodukt, sier Andreas Engesvik, som i samarbeid 
med Hagen er opptatt av å tilby kvalitetsbevisste kunder 
et unikt produkt.

– Hagen er så profesjonelle som man må være for å 
introdusere et produkt som har en kvalitet i et marked. Ikke 
bare for å introdusere noe nytt med ny design, men for å 
lansere noe bedre.

↑   Andreas Engesvik har designet trappe-
modellen Pilar for Escalia.
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Eik mattlakk natur

Eik værbitt grå

Eik snøhvit

Eik brunsvart

Eik valnøtt

Lun beige

Lys gyllenbrun

Mørk gyllenbrun

FARGERFARGER
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Retur i eik mattlakk natur Uten belysning Belysning i underkant av trinnRetur i strukturglass

BELYSNINGRETUR

↑   Eik på bjelkelaget er tilvalg.
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Stryn – hovedkontor

Visnesvegen 5,

6783 Stryn

stryn@hagen.eu

+47 57 87 35 00

Bergen

Hagerupsvei 99, 

5067 Bergen 

bergen@hagen.eu

+47 55 50 68 25

Egersund

Strandgaten 49, 

4370 Egersund 

egersund@hagen.eu

+47 51 46 49 00

Gjøvik

Nygårdsbakken 4, 

2827 Hunndalen 

gjovik@hagen.eu

+47 61 18 39 62

Kristiansand

Narviga 10,

4633 Kristiansand

kristiansand@hagen.eu

+47 481 54 555

Oslo

Drammensveien 130, 

Bygg C-12, 0277 Oslo 

oslo@hagen.eu

+47 22 54 58 00

Skien

Kjørbekkdalen 7A, 

3735 Skien 

skien@hagen.eu

+47 940 26 310

Stavanger

Gamle Forusvei 14B, 

4031 Stavanger 

stavanger@hagen.eu

+47 51 80 11 20

Trondheim

Heimdalsvegen 172,

7083 Trondheim 

trondheim@hagen.eu

+47 72 59 59 40

Tønsberg

Andebuveien 3,

3170 Sem

sem@hagen.eu

+47 33 20 08 90

Ålesund

Smibakken 3,

6018 Ålesund

aalesund@hagen.eu 

+47 73 20 09 21

Hagen har produsert trapper i Stryn siden 1934, under 
merkevarene Stryntrappa og Escalia. Escalia er for den 
designbevisste, som ønsker seg en trapp i en klasse for 
seg. Stryntrappa gir folk flest muligheten til å få en norsk-
produsert kvalitetstrapp. 

Uavhengig av hvilken trappeserie du velger, sørger 
våre fagfolk for informasjon, måltaking, montering og opp-
følging, og er lett tilgjengelige gjennom hele prosessen. 
Besøk oss i våre butikker og få et realistisk bilde av hvor-
dan Escalia og Stryntrappa vil se ut i ditt hjem.

Foto: Siren Lauvdal

Styling: Susanne Swegen

Design: Bielke&Yang

Kunst: Anders Pfeffer Gjengedal

Tresort og overflater er gjengitt 
så virkelighetstro som mulig, 
men resultatet kan avvike fra 
fargene i katalogen. Vi tar for-
behold om trykkfeil.
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