Trapleuning monteren handleiding - stappenplan.
Stap 1: Controleer uw trapleuning!
Wij leveren onze trapleuningen altijd secuur en stevig verpakt om
beschadigingen te voorkomen. Verwijder de verpakking, ga hierbij
voorzichtig te werk! Maak geen gebruik van scherpe voorwerpen
waarmee u de trapleuning kunt bekrassen en leg de leuning op een
zachte ondergrond. Controleer de trapleuningen en alle meegeleverde
bevestigingsmaterialen. Is alles in orde, dan kunt u aan de slag gaan!
Stap 2: Bevestig de leuningdragers aan de trapleuning.
Allereerst dient u de leuningdragers (allemaal!) aan de trapleuning te
bevestigen. De boorgaten zijn al door LEUNINGvakman aangebracht.
Zorg er hierbij voor dat de leuningdragers goed in één lijn staan. Voor
montage van de leuningdragers aan de leuning wordt gebruik gemaakt
van 2 schroeven of 1 boutje. Tevens zijn er diverse 'schuifbare'
leuningdragers die met een imbusboutje vastgezet worden. onderstaand
een overzicht:
Bevestiging leuningdrager aan trapleuning met 2 schroeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type 1
Type 1 variabel
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6
Type 7 VIERKANT
TYPE 12

Bevestiging leuningdrager aan trapleuning met 1 bout:
•
•
•

Type 7 ROND
TYPE 10
TYPE 11

•
•

TYPE 14
TYPE 15

Bevestiging leuningdrager aan trapleuning met imbusboutje (NIET
VOORGEBOORD!)
•
•
•

TYPE 8
TYPE 9
TYPE 13

Stap 3: Bepaal (en markeer!) de juiste hoogte van uw trapleuning.
Normaal gesproken wordt uitgegaan van een hoogte van 90 cm. Aan de
hand van de lengte van u, of andere ‘vaste gebruikers’ van uw
trapleuning kunt u uiteraard kiezen voor een beter passende lengte,
waarbij wij adviseren om de ‘heuphoogte’ als uitgangspositie te nemen.
Teken het begin en het einde van de trapleuning(en) op de juiste hoogte
af. Voor de zekerheid adviseren wij u om hierbij gebruik te maken van
een stukje schilderstape.
Stap 4: De leuningdrager posities van uw trapleuning markeren
(aftekenen)
Bij de volgende stap adviseren wij om met minimaal 2 personen samen
te werken. Houdt hierbij de trapleuning op de gewenste positie. Let
hierbij goed op de hoogte die bepaald is binnen stap 3. Teken
vervolgens de posities van de leuningdragers af.
STAP 5: De gaten boren voor montage van de leuningdragers.
Boor de gaten op de posities gemarkeerd binnen stap 4. Zorg er altijd
voor dat u een stofzuiger bij de hand heeft en houdt deze, tijdens het
boren, onder de boormachine / het boorgat. De specifieke
boorwerkzaamheden zijn afhankelijk van de door u bestelde
leuningdragers.

*Combinatie stappen 4 en 5.
Voor de zekerheid kunt u in stap 4 alleen de eerste en de laatste drager
aftekenen. Na het aftekenen kunt deze gaten boren en de leuning
inclusief leuningdragers monteren. Hierbij wordt de leuning gemonteerd
met als doel het optimaal aftekenen van de overige leuningdragers.
Zeker in het geval van een ‘lange trapleuning’ met meerdere
leuningdragers en/of in het geval van leuningdragers met een
schroefbevestiging wordt deze werkwijze gebruikt. Zo kunt u de gaten
perfect aftekenen. Vervolgens kan de leuning weer van de muur gehaald
worden en kunnen de overige gaten geboord worden.
Bijkomend voordeel: Bij deze werkwijze heeft u al zicht op het
eindresultaat zonder dat alle gaten al geboord zijn.
5.1 Boorwerkzaamheden leuningdrager met schroefbevestiging.
Bevestiging leuningdrager aan de muur met 3 schroeven: 3 Gaten boren
met 6 mm (pluggen van 6 mm) per leuningdrager.
Dit geldt voor de volgende leuningdragers:
•
•
•
•
•
•
•

Type 1
Type 1 variabel
Type 2
Type 4
Type 8
Type 9
Type 15

5.2: Boorwerkzaamheden leuningdrager met stokbout bevestiging.
Bevestiging leuningdrager aan de muur met een stokbout:1 gat boren
met 10 mm (plug van 10 mm) per leuningdrager.
Dit geldt voor de volgende leuningdragers:

•
•
•
•
•
•
•
•

Type 3
Type 5
Type 6
Type 7
Type 11
Type 12
Type 13
Type 14

Stap 6: Bevestiging (leuning met) leuningdragers.
Nadat alle gaten voorgeboord zijn kan er gestart worden met de
daadwerkelijke montage van uw trapleuning. Bevestig uw trapleuning
met de bijgeleverde schroeven, bouten en pluggen (per leuningdrager).
Zorg er hierbij voor dat u alle leuningdragers goed vastzet.
Afhankelijk van de door u bestelde trapleuning (lees: type
leuningdragers) zijn er een drietal mogelijkheden m.b.t. het daadwerkelijk
monteren van uw trapleuning binnen stap 6:
6.1: Eerst de dragers, vervolgens de leuning.
Hierbij adviseren wij u om allereerst de leuningdragers ‘los’ te monteren
en vervolgens wordt de leuning aan de leuningdragers bevestigd.
Dit geldt voor een trapleuning met de volgende leuningdragers:
•
•
•
•

Type 3
Type 4
Type 5
Type 6

6.2: De leuning wordt compleet inclusief leuningdragers (in 1 keer)
geplaatst.
Hierbij bevestigt u allereerst alle leuningdragers op de trapleuning (in 1

lijn). Vervolgens monteert u de leuning inclusief leuningdragers in zijn
geheel (in 1 keer).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type 1
Type 1 - variabel
Type 2
Type 7
Type 8
Type 9
Type 10
Type 11
Type 12
Type 13

6.3: U heeft TYPE 14 bestelt, dan werkt het net iets anders!
In de TYPE 14 leuningdrager is een kamer verwerkt inclusief ‘bus’.
Nadat de gaten geboord zijn en de stokbout aangebracht is dient u
allereerst de ‘bus’ op de stokbout te schroeven. Vervolgens schuift u de
leuning inclusief leuningdragers op de ‘bussen’. Vervolgens kunt u de
leuningdragers vastzetten met een imbusboutje.
Stap 7: Controleer op een goede montage.
Zorg ervoor dat u alle schroeven goed aandraait. Voor het beste
resultaat adviseren wij het gelijkmatig aandraaien van alle
leuningdragers. Wij adviseren altijd het ‘nalopen’ van alle
bevestigingspunten, zodat uw gloednieuwe trapleuning goed
gecontroleerd wordt voor actief gebruik.
Stap 8: Geniet van uw RVS trapleuning!
Al is stap 9 niet per direct een van de 'montagestappen', toch is dit de
belangrijkste stap nadat u uw trapleuning heeft gemonteerd. Nu kunt u
namelijk genieten van uw nieuwe maatwerk trapleuning. Een mooie
element binnen een stijlvolle, trendy, moderne en/of strakke inrichting.
Wij wensen u enorm veel plezier!

