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Wenteltrap Type “Phola”

 Deze prachtige, op maat gemaakte wenteltrap 

combineert technische top kwaliteit met Italiaans 

design. 

 De  Phola wenteltrap heeft een balustrade uit 

chroom met  roestvrij staal en een 

beukenhouten leuning, beukenhouten traptreden 

en een metalen poedergecoate centrale as of 

een beukenhouten centrale as. 

 De standaard uitvoering is geschikt voor een 

vloer  tot vloer hoogte van 2520mm tot 2760mm. 

 Extra traptreden zijn apart te bestellen om de 

vloer tot vloerhoogte te vergroten tot een 

maximum van 3680mm. 

 Beschikbaar in de diameters : 1200, 1300, 1400, 

1500, 1600 of 1800mm. 

 De hoge kwaliteit roestvrijstalen 

balustradestangen tussen de verchroomde 

balusters, maken de Phola wenteltrap een 

technisch hoogwaardige en stijlvolle keuze voor 

iedere woning- of bedrijfsinrichting. 

 De Phola heeft hardhouten beuken treden met 

bijpassende beuken leuning. 

 Treden zijn gemaakt uit massief beuken met 

verschillende keuzes in lakafwerking; naturel 

beuken, walnoot, mahonie en wengé. 

 De leuning is gemaakt uit massief beuken 

passend bij de treden. 

 Bijpassende extra balustrade is verkrijgbaar ten 

behoeve van trapgaten, afstapplateau’s en 
overloop of vide. 

 De Phola wenteltrap heeft horizontale 

balustradestangen, gemaakt uit roestvrij stalen 

stangen van 10mm doorsnee (geen staalkabels 

zoals toegepast bij goedkopere modellen),  

welke geplaatst is langs de buitenzijde van de 

trap en bijdraagt aan de luxe uitstraling 

 Kleur metalen onderdelen: wit, grijs of zwart. 

 Trapgat opening dient minimaal 50mm groter te 

zijn dan de diameter van de trap. 

 Kan met de klok mee of tegen de klok in worden 

gemonteerd. 
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 Wij adviseren klanten de geldende 

bouwvoorschriften te raadplegen voordat tot 

installatie van de trap wordt overgegaan. 

 Een duidelijke montagehandleiding wordt 

meegeleverd. 

 Bel of Email ons voor hulp bij uw ontwerp 

en/of  assistentie bij de samenstelling van uw 

trap. 

Opstappen en Treden 

 De standaard trap past in een totale vloer 

tot vloer hoogte van  2520-2760mm met 12 

opstappen (11 treden + afstap plateau). 

 De opstap kan variëren tussen  de 210-

230mm.  

 

 
Totale Hoogte 

 

Aantal 
Opstap
pen 

Aantal 
Treden 

 

2520-2760mm 
 

12 11 Standaard 

2730-2990mm 
 

13 12 +1 trede 

2940-3220mm 
 

14 13 +2 treden 

3150-3450mm 
 

15 14 +3 treden 

3360-3680mm 
 

16 15 +4 treden 


