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Open Trap Type “Timber”

 Deze attractieve moderne trap heeft zowel 

massief beukenhouten traptreden als leuningen 

en geven uw interieur een warme en natuurlijke 

uitstraling. 

 Beschikbaar in L-vormige en U-vormige 

uitvoeringen. 

 De trap is eenvoudig samen te stellen en het 

flexibele ontwerp past in vrijwel iedere ruimte. 

 20 verschillende L-vormige configuraties kunnen 

uit de basis set worden gevormd en meer dan 

50 verschillende ontwerpen zijn mogelijk met de 

U-vormige set. 

 De "Timber" kan zowel links als rechts draaiend 

worden gemonteerd. 

 Beschikbaar in 3 breedtes: 750mm, 850mm en 

950mm. 

 De trap wordt standaard geleverd met een 

trapleuning voor een zijde van de trap. 

 De trap heeft zilvergrijze metalen traptrede-

ondersteuningen, balustrade staanders (of 

staalkabel balustrade-zie optionele accessoires). 

 De 40mm dikke massief beuken traptreden en 

modulaire leuning zijn afgelakt in naturel beuken 

of walnoot. 

 Er wordt een duidelijke en eenvoudig te 

begrijpen handleiding op DVD meegestuurd. 

 Doorvalbeveiligingen worden aanbevolen indien 

kleine kinderen gebruik maken van de trap. 

 Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van 

de trap wordt overgegaan, de van toepassing 

zijnde bouweisen te raadplegen. 

 Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp 

en/of de samenstelling van uw trap. 
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Optrede en Aantrede 

 De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes 

van 2225 tot 2950mm met 12/13 opstappen en 

11/12 treden. 

 De optrede kan gesteld worden op een afstand 

van 185-230mm. Voor een afstand van 210-

230mm is een afstandhouders set  nodig. 

 De eerste opstap is altijd op 190mm. 

 De aantrede kan ook gesteld worden: 

o Trap breedte 750mm : 200-230mm 

o Trap breedte 850/950mm : 230-250mm 

 

 
Totaal Hoogte 

 

Aantal.  
Opstap-
pen 

Aantal  
Treden 

 

2225-2720mm 
 

12 11 -1 

2410-2950mm 
 

13 12 Standaard 

2595-3180mm 
 

14 13 +1 trede 

2780-3410mm 
 

15 14 +2 treden 

2965-3640mm 
 

16 15 +3 treden 

 


