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Metalen Spiltrap voor Buiten (verzinkt) Type “Zola”

 “Zola”, de spil- en buitentrap, een combinatie van 

functionaliteit en stevigheid, voor een lange 

levensduur. 

 Het volledig metalen gedeelte wordt beschermd 

door een warm zinkbad. 

 De afwerking die de “Zola” spiltrap kenmerkt 

wordt uitsluitend voor buitentrappen gebruikt. 

 Geschikt voor vloer tot vloerhoogtes van 2520 tot 

3050mm  (raadpleeg de onderstaande tabel bij 

afwijkende vloerhoogtes). 

 Leverbaar in drie diameters: 1200, 1400 en 

1600mm. 

 De handleuning is uitgevoerd in zwart PVC. De 

bouten zijn van roestvrij staal. 

 De standaard set bestaat uit 12 treden + afstap 

plateau en een kunststof leuning. 

 De draairichting, met de wijzers van de klok mee 

of tegen de wijzers van de klok in, kan gekozen 

worden bij het installeren. 

 Een uitgebreide range van accessoires maken 

aanpassing naar uw persoonlijke wensen 

mogelijk. 

 Deze trap is zeer geschikt als opgang naar een 

balkon of dakterras. 

 Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van 

de trap wordt overgegaan, de van toepassing 

zijnde bouweisen te raadplegen. 

 Installatie is snel en gemakkelijk met de 

practische montagehandleiding, welke gratis 

meegeleverd wordt. 

 Bel of email 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 2520 tot 3050mm met 

10/13 opstappen en 10/13 treden. 

 Indien u de spiltrap type “Zola” 

samengesteld uit 13 + 3 = 16 treden wenst 

aan te schaffen, zoals op de tabel beneden 

aangegeven, zijn de volgende artikelen 

benodigd (1 “Zola” standaard trap + 3 extra 

treden + 1 verlengstuk voor de paal) 

 De optrede kan gesteld worden op een 

afstand van 210-235mm.  

 De eerste opstap is altijd op 210mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Totaal Hoogte 

 

Aantal.  
Opstap-
pen 

Aantal  
Treden 

 

2100-2350mm 
 

10 10  

2310-2580mm 
 

11 11  

2520-2820mm 
 

12 12  

2730-3050mm 
 

13 13 Standaard 

2940-3290mm 
 

14 14 +1 trede 

3150-3520mm 
 

15 15 +2 treden 

3360-3760mm 
 

16 16 +3 treden 

 


