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Luxe Wenteltrap Type “Cupello”

 De Cupello is een mix van een strakke 

wenteltrappen range van superieure kwaliteit en 

op maat gemaakt Italiaans design.  

  De standaard trap past binnen een vloer tot 

vloer hoogte van 2520-2760mm.  

 Extra treden zijn leverbaar om de vloer tot vloer 

hoogte te verhogen tot een maximum van 

3680mm. 

 Ontworpen voor intensief gebruik, de Cupello 

wenteltrap is gemakkelijk te monteren en geheel 

geconstrueerd uit sterke kwaliteitsmaterialen. 

 De stalen centrale as is afgewerkt met een 

hoogwaardige epoxy coating, waardoor deze 

duurzaam en onderhouds vrij zijn. 

 Echte houten leuningen zijn standaard in de 

Cupello range. 

 De 40mm dikke treden zijn gemaakt van massief 

beuken met een ruime keuze uit 10 standaard 

afwerkingen : naturel beuken, licht of donker 

walnoot, mahonie, kers,  wengé, wit gebleekt, 

mist, duif of eik. 

 Leverbaar met de afwerking van de 

metaalcomponenten  in wit, grijs, duif of zwart.  

 Deze prachtige wenteltrap en de bijbehorende 

accessoires worden op order aangemaakt. 

 Beschikbaar in de diameters: 1100, 1200, 1300, 

1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 

2100 en 2200mm. 

 Bijpassende balustrade is leverbaar voor de 

trapgaten, overloop of vides. 

 Het trapgat dient minimaal 50mm groter te zijn 

dan de diameter van de trap. 

 Kan zowel met de klok mee als tegen de klok in 

worden gemonteerd. 

 Wij adviseren klanten, voordat tot aanschaf van 

de trap wordt overgegaan, de van toepassing 

zijnde bouweisen te raadplegen. 

 Een eenvoudig te begrijpen handleiding ten 

behoeve van  de installatie wordt meegeleverd. 

 Bel of email ons voor assistentie bij onwerp en 

of configuratie vragen. 

 

 
  Email : info@1001trappen.nl 

 
Opstappen en Treden 

 De standaard wenteltrap is geschikt voor 

een totale vloer tot vloer hoogte van 2520-

2760mm met 11 treden + afstapplateau. 

 De opstap kan varieren tussen  210-

230mm. 

 

 

 
Totale Hoogte 

 

Aantal  
Opstap
pen 

Aantal 
Treden 

 

2520-2760mm 
 

12 12 Standaard 

2730-2990mm 
 

13 13 +1 trede 

2940-3220mm 
 

14 14 +2 tredes 

3150-3450mm 
 

15 15 +3 tredes 

3360-3680mm 
 

16 16 +4 tredes 

 


