Stalen trapleuningen
Montage Handleiding
___________

_________________

Montage instructies
_________________
Belangrijk vóór het monteren
Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen
van een Staalo – trapleuning. Voor een
probleemloze montage en werking van dit
product, dient u de instructies in deze
handleiding nauwgezet te volgen.

Pas op voor beschadigingen
Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp
bij het openen van de verpakking. De inhoud
zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud
op een zachte ondergrond. (Hiervoor kunt u
de verpakking gebruiken!) Pas op wanneer u
gaat boren. Controleer altijd of er geen
leiding in de boorzone aanwezig is. Daarnaast
kan vallend boorgruis beschadigingen
veroorzaken.

Vervangt u uw huidige leuningen?
Indien u uw huidige leuningen aan het
vervangen bent en de oude montage gaten
wilt her gebruiken, dan is het aan te raden
om eerst de trapleuning beugels volgens stap
4 op de muur te monteren. Vervolgens kunt
u de situatie volgens stap 1 aftekenen.
Aansluitend demonteert u eerst de
leuningdrager zodat u op de grond de
leuningdragers aan de leuning kan
bevestigen.

Stap 1.
Teken de leuningdrager af op de trapleuning
U kunt de leuningdrager op ieder gewenste plek af tekenen op de
trapleuning. Om voldoende draagkracht te hebben, is maximale afstand
tussen de leuningdragers maximaal 1000mm.
NB: Let op! Teken de situatie af op de onderzijde van de leuning. Dit is de zijde waar er
een boorgat in de leuning zit. Dit boorgat is niet bedoeld voor de bevestiging, maar is
tijdens het productieproces gebruikt voor het coaten van uw leuning.

Stap 2.
Monteer de trapleuningdrager op de trapleuning.
Schroef de leuningdrager met behulp van de blanke zelftapende schroef en een elektrische
slagschroevendraaier vast aan de leuning drager. Leg voor deze stap de leuning op een vlakke ondergrond
zodat u voldoende kracht kunt uit oefenen voor het schroeven.
NB: Indien u geen elektrische slagschroevendraaier bezit. Is het te adviseren om de benodigde gaten voor te boren met een 3mm
ijzerboor. De zelftappende schroef zal het gat vervolgens zelf verder opboren naar de benodigde maat.

Stap 3.
Teken de leuning af op de muur en boor de benodigde gaten
Plaats de leuning tegen de muur en teken de montage gaten af. Boor vervolgens met een 10mm steen boor de gaten
in de muur.
NB: De beste hoogte om een trapleuning te bevestigen is ter hoogte van de heupen. Maar er zijn natuurlijk grote en kleine mensen;
de ideale hoogte van een trapleuning is afhankelijk van de lengte van de mensen die van de trap gebruik maken. Wanneer er
meerdere mensen van de trap gebruik maken, kun je het beste de gemiddelde lengte van de volwassen personen aanhouden. De
trapleuning zal dan op een hoogte van ongeveer 85 centimeter gemonteerd worden.

Stap 4.
Monteer de leuning op de muur.
Plaats de pluggen in de muur, zodat deze minimaal glad zitten met de
muur. Schroef vervolgens de stokeinde in de muur met een imbus, zodat
deze 10mm uitsteken. Hang hierna de trapleuninghouders over de
stokeinden en draai de dopmoeren direct handvast op de uitsteeksels
van de stokeinden. Draai tot slot de dopmoeren verder aan met een
steeksleutel. Doe dit met enige precisie zodat u schade aan de
dopmoeren voorkomt.

