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Ruimtebesparende Spiltrap Type “Amalfi”

 Deze trap heeft een doorsnede van 1100mm, 

dus dit is een zeer ruimtebesparende trap. 

 De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes 

van 2410 tot 2830mm. 

 Extra treden zijn los te bestellen voor een 

maximale traphoogte van 3300mm. 

 Leverbaar in één diameter: 1100mm. 

 De Amalfi is zeer geschikt voor kleine ruimtes of/ 

en een klein trapgat zoals naar een kelder of 

zolder maar houdt rekening mee dat de trap 

beperkte ruimte biedt betreft beloopbaarheid. 

Een diameter van 1100mm betekent een 

beloopbare ruimte van ongeveer 450mm. 

 Het trapgat-grootte voor deze trap dient 

minimaal 1150mm x 1150mm te zijn, groter mag 

altijd, kleiner niet. 

 Mooi, universeel ontwerp; kan zowel met de 

draairichting met de klok mee als tegen de klok 

in gemonteerd worden. 

 De set wordt geleverd inclusief trapleuning en 

afstapplateau. 

 Door het afstapplateau is de trap geschikt voor 

elke vorm trapgat (vierkant of rond). 

 De leuning van de trap bestaat uit losse stalen 

balusters met daarbovenop een handregel van 

gehard kunststof met aluminium kern.  

 De centrale spil, balusters van de stalen leuning 

en harde kunststof handregel zijn grijs gekleurd 

(RAL nr. 9006). 

 De 35mm dik gelamineerde beuken treden en 

afstapplateau zijn gelakt in de kleur ‘naturel' of 

'kersen'. 

 Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van 

de trap wordt overgegaan, de van toepassing 

zijnde bouweisen te raadplegen. 

 Er wordt een duidelijke en eenvoudig te 

begrijpen handleiding meegestuurd. 

 E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of 

de samenstelling van uw trap. 
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 Het trapgat dient minimaal 50mm groter te 

zijn dan de diameter van de wenteltrap. 

 

Optrede en Aantrede 

 De standaard trap is geschikt voor 

vloerhoogtes van 2410 tot 2830mm met 12 

opstappen (11 treden + 1 x afstap plateau). 

 De optrede kan gesteld worden op een 

afstand van 200-235mm. 

 

 

 

 

 
Totaal Hoogte 

 

Aantal.  
Opstap-
pen 

Aantal  
Treden 

 

    
2210-2590mm 
 

11 10 - 1 trede 

2410-2830mm 
 

12 11 Standaard 

2610-3060mm 
 

13 12 +1 trede 

2810-3300mm 
 

14 13 +2 treden 

    

 


