
Nederlands MONTAGE HANDLEIDING



OPGELEGT: de rondellen C20 met de geribde zijde naar boven in de houder schuiven.
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Nederlands

Vooraleer u met de montage begint, pakt u alle onderdelen van de trap uit. Spreid de onderdelen uit op een 
voldoende grote oppervlakte, en verifieer het aantal stukken (TAB. 1: A = code, B = hoeveelheid. Voor “B” kiest u de 
kolom met de code die u vindt op het etiket van de verpakkingsdoos). 
In deze doos vindt u ook een DVD. Wij raden u aan deze te bekijken alvorens met de montage te beginnen.

Montage

1. Meet nauwkeurig de hoogte van vloer tot vloer (H) (fig. 2).
2.  Bereken de waarde van de stootplank: a) trek 20.5 cm (hoogte van de eerste stootplank) af van de waarde die 

u bekwam voor de hoogte van vloer tot vloer (H); b) deel deze waarde door het aantal stootplanken min één. 
Bijvoorbeeld: voor een gemeten hoogte van vloer tot vloer van 263 cm en een trap met 13 stootplanken;  
(263 – 20.5 / 13 – 1) = 20.21 cm (fig. 2).

3. Meet nauwkeurig het gat in het plafond (C) (fig. 2).
4.  Bereken de waarde voor de trede (P): 

voor de versie met trede breedte (leuning inbegrepen) L = 74 (fig. 2A): 
a) trek van de waarde gemeten voor de plafondopening (C) de volgende vastliggende waarden af:  
1) 29 cm = laatste trede;  
2) 69 cm = hoektreden; 
3) 1 cm = afstand van de muur.  
b) Deel deze waarde door het aantal resterende treden. 
Bijvoorbeeld: voor een plafondopening van 231 cm en een trap zoals in (fig. 2A); 
231 – 29 – 69 – 1 / 6 = 22 cm. 
 
voor de versie met trede breedte (leuning inbegrepen) L = 89 (fig. 2B): 
a) trek van de waarde gemeten voor de plafondopening (C) de volgende vastliggende waarden af:  
1) 33 cm = laatste trede; 
2) 84 cm = hoektreden;  
3) 1 cm = afstand van de muur.  
b) Deel deze waarde door het aantal resterende treden.  
Bijvoorbeeld: voor een plafondopening van 262 cm en een trap zoals in (fig. 2B); 
262 – 33 – 84 – 1 / 6 = 24 cm.

5.  Om de bepaling van de boorgaten te vergemakkelijken, kan u met behulp van de schroeven C53 de trede L25 
op het onderstel N20 plaatsen, maar evenwel zonder deze definitief vast te zetten. Op deze manier zal het 
gemakkelijk zijn om de boorgaten aan te kruisen die corresponderen met de ringetjes. Boor de gaten met een Ø 
18 mm boor (fig. 4) (fig. 5). Maak de laatste steun N20 aan de plafondopening vast met de onderdelen C48, er 
goed op lettende dat de trap horizontaal is.

6.  Monteer componenten N24 op steunen N21 en N22 (fig. 3). Zet er de schroeven B07, B06 en B23 in, maar 
zonder ze vast te draaien. Zet de buisjes C21 in het binnenste deel van onderdelen N24; de steunen C22; de 
ringen C20 met het geribbelde gedeelte uitkijkend op de opstaande rand en de moeren B99.  
Zet de trede (P) in positie: Voor de rechte treden, is de waarde (P) zoals in de voorafgaande berekening (zie punt 4). 
Voor de hoektreden, is de waarde (P): 
20 cm (fig. 2A) voor de versie met trede breedte (leuning inbegrepen) L = 74. 
24 cm (fig. 2B) voor de versie met trede breedte (leuning inbegrepen) L = 89. 
Zet de schroeven B07, B06 en B23 definitief vast. Ga door met het monteren van alle steunen N21. Schroef de 
buis met de geschroefde steun N25 vast aan het tweede steun stootbord, zo ver mogelijk.

7.  Zet onderdelen C13 en B02 in onderdelen F29. Zet onderdelen F29 vast door middel van items C57 (aan de 
kant waar de leuning zal zijn), op dezelfde hoogte als de voorkant van de treden L25, ondersteboven (de kant 
met de gaatjes) en op een afstand gelijk aan de waarde die voordien berekend werd (zie punt 4), behalve voor 
de trede L25 die al geplaatst werd voor de hoektreden. Boor met een Ø 4,5 mm ober tot een diepte van  
30 mm (fig. 1) (fig. 7) (fig. 9).

8.  Monteer trede L25 aan de steun N20 met behulp van schroeven C53. Zorg ervoor dat de trede horizontaal is, 
en zet ze definitief vast met onderdeel C48. Breng onderdeel D34 aan, om de plaat te beschermen, met stukken 
B12 en C62, met behulp van een Ø 8 mm boor (fig. 4) (fig. 5).

9.  Steek de tussenliggende steun N21 in de  eindsteun N20. Verzeker deze aan de bodem met zelfsluitende 
buigtang vooraleer deze definitief vast te maken. Monteer de trede met behulp van schroeven C53; zet de 
steunen een voor een neer, terwijl u verder gaat met de montage van de structuur en van de treden, en zorg 
er op die manier voor dat het gewicht de bovenste vloer niet overlaadt. Het is essentieel om een stut aan 
te brengen om de 4/5 steunen, en het is om veiligheidsredenen ten strengste verboden op de trap te gaan 
vooraleer die aan de vloer vastgemaakt te hebben (punt 13) en gestabiliseerd te hebben (punt 14). Plaats de 
stootplank in positie zoals voorheen berekend (zie punt 2); zorg ervoor dat ze horizontaal is en uitgelijnd is met 
de vorige trede. Zet de onderdelen B99 definitief vast, door aan beide kanten van de steun te werken, en zo 
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te vermijden dat het (horizontale en vertikale) evenwicht van de trede veranderd wordt. Opgelet: ga na wat de 
diepte is van het opstapje van trede L25, door een leuningstijl (C67) te gebruiken die door componenten F29 
gaat, en ervoor te zorgen dat deze perfect vertikaal staat. Doe hetzelfde bij de montage van de overblijvende 
tussenliggende steunen N21. Voor de hoektreden is het noodzakelijk de verbindingsgaten voor de steun (N20, 
N21, N22, N23) in overeenstemming met de gekozen draairichting te maken. Boor de gaten in de treden (L26, 
L27, L28) met een Ø 8,5 mm boor tot een diepte van 30 mm (fig. 8).

10.  Zet onderdeel F29 vast in het binnenste deel van de hoektreden L26, L27 en L28 met onderdelen C57 (boor 
met een Ø 4,5 mm boor tot een diepte van 30 mm), terwijl u gebruik maakt van een C81 paaltje als vertikale 
referentie (fig. 9).

11.  Voeg de laatste N22 steun tussen (met de twee N24 reeds ingevoegd) de steun N21. Monteer de treden met de 
schroeven C53. Plaats de stootplank in positie, zoals voorheen berekend (zie punt 2). Schroef component N25 
los tot aan de vloer. Voeg steun N23 tussen en pas ze aan aan component N24. Stap op de trede. Kijk na of ze 
horizontaal is en uitgelijnd is met de vorige trede. 

12. Ga na of de trap vertikaal staat, en corrigeer zo nodig door steun N23 te verplaatsen.
13.  Verwijder de eerste trede en markeer de positie van de gaten op de vloer. Zet ze dan definitief vast met behulp 

van onderdelen B99. Boor gaten in de vloer met een Ø 14 mm boor, zodanig dat de gaten corresponderen met 
de gaten in steun N23. Breng de plugs C47 in en zet definitief vast (fig. 1). 

14.  Verstevig de trap op de de volgende punten: a) in een tussenliggende positie, plaats paal G08 op de vloer, 
gebruik makend van onderdelen D31, C35, en B20. b) bevestig de trap aan de muur met behulp van F12 en 
gebruik makend van item B13 (boor met een Ø 14 mm boor) en schroeven C57 (boor met een Ø 4,5 mm boor), 
uitsluitend op de aangeduide punten. en met een punt van ° 4,5), dit uitsluitend op de aangeduide punten. 
Bedek met onderdeel B95 (fig. 15).

Het monteren van de trapleuning

15.  Monteer onderdelen C69, C77, F27, F28, C83, C65 aan de leuningstijlen C67 (fig. 6) (FIG. 1). Opgelet: zorg 
ervoor dat de gaten in onderdeel F27 aansluiten bij de gaten in de leuningstijl (C67).

16.  Voeg verbindende leuningstijlen C67 in tussen de treden. Orienteer de leuningstijlen in de juiste richting met 
onderdeel F28, met de opening naar boven gericht. Draai de onderdelen B02 vast aan onderdeel F29.

17.  Meet de afstand tussen de drie hoektreden en kort een C81 leuningstijl in tot ze past. Gebruik dit segment 
leuningstijl om de drie hoektreden te verbinden. Monteer component F29, met behulp van onderdelen C57, op 
trede L25 op zo’n afstand dat het de oprichting van leuningstijl C67 toelaat en op een afstand van leuningstijl 
C81 die gelijk is aan onderdeel F25 (fig. 9).  

18.  Opgelet: de eerste leuningstijl moet op maat gemaakt worden in overeenstemming met de andere leuningstijlen. 
Maak onderdeel F34 vast aan de vloer, in overeenstemming met de eerste leuningstijl (C67), door te boren met 
een Ø 8 mm boor. Gebruik de onderdelen C58, B12, B02 (fig. 1).

19.  Zorg ervoor dat de leuningsegmenten A11 tot de correcte maat hebben (fig. 10); assembleer deze met 
onderdeel B51 (fig. 11). Om een goede verbinding te bekomen, moet de leuning ongeveer 1/8ste van een draai 
maken, van het contactpunt naar het punt waar de onderste gleuven zijn (fig. 12); als dit niet het geval is, draai 
het gedraaide deel van de leuning zoveel als nodig, en draai ze vast met onderdelen B89 en B35 (fig. 13). Zet 
onderdeel A09 vast met behulp van onderdeel C43 (fig.1).

20.  Zet de leuning vast aan de leuningstijlen (C67) met behulp van onderdelen B49; zorg ervoor dat de leuningstijlen 
vertikaal blijven.Kort leuningstijl C67 in tot de juiste maat en bouw ze in onderdeel F29 in met behulp van 
onderdelen C49 en C50 (fig. 14).

21.  Breng de  kabels F26 aan in de onderdelen C69 op de leuningstijlen. Maak de kabels definitief vast aan een 
van de twee uitersten met behulp van onderdelen D37 en C76, waarbij u 5 mm van de kabel laat uitsteken uit 
component D37. Span de kabels met de hand aan, en zet ze vast met onderdelen D37 en C76. Snij de kabels 
af op een afstand van 5 mm van onderdeel D37. Draai de kabelbescherming onderdelen D36 aan.  
Opgelet: om de kabels door te snijden, adviseren we u een gepaste schaar te gebruiken en het gedeelte dat 
moet doorgesneden worden in te pakken met zelfklevende tape, om te vermijden dat de kabel uitrafelt. 

22.  Om de leuning steviger te maken, zet u de muur leuningstijl vast met onderdeel F09, waarbij u gebruik maakt 
van onderdelen F33. Boor met een Ø 8 mm boor en gebruik onderdelen C49, C50, C58, B12 (fig. 14).

23.  Vervolledig de montage van de leuning, door onderdelen C74 in te voegen in de laagste delen van de 
leuningstijlen (C67) (fig. 14).

24. Maak gebruik van onderdelen D27, D28 en D29 om de laagste delen af te sluiten (fig. 1).
25.  Maak gebruik van onderdelen om de delen D30 op volgende wijze af te sluiten:  

1) haak het achterste gedeelte vast aan de voorgebogen het vorige deel aankoppelen aan de voorgebogen plaat. 
2) Breng ze in contact met de plaat totdat de twee elastische haken in de twee in elkaar passende vierkante 
gaten klikken.

Na de montage nodigen we u uit tot het naar ons sturen 
van uw suggesties op onze site www.arke.ws



A B

K35082 K36031 K35083 K36032
K35088 K36037 K35089 K36038
K35094 K36043 K35095 K36044
K35084 K36033 K35085 K36034
K35090 K36039 K35091 K36040
K35096 K36045 K35097 K36046

A09 6 6
A11 4 3
B02 25 23
B06 22 22
B07 22 22
B12 10 10
B13 2 2
B20 3 3
B23 22 22
B35 1 1
B89 1 1
B49 22 18
B51 4 4
B95 4 4
B99 44 44
C13 21 19
C20 44 44
C21 22 22
C22 22 22
C35 1 1
C43 6 6
C47 3 3
C48 2 2
C49 3 4
C50 3 4
C53 48 48
C54 11 9
C57 44 40
C58 8 8
C62 2 2
C67 11 9
C69 77 63
C74 10 8
C76 28 42
C77 80 65
C83 11 9
C81 1 1
D27 11 11
D28 11 11
D29 11 11
D30 11 11
D31 1 1
D34 1 1
D36 28 42
D37 28 42
F09 2 2
F12 2 2
F25 2 4
F26 1 1
F27 11 9
F28 11 9
F29 21 19
F33 4 4
F34 2 2
G08 1 1
L25 9 6
L26 1 2
L27 1 2
L28 1 2
N20 1 1
N21 9 9
N22 1 1
N23 1 1
N24 11 11
N25 1 1
X01 1 1

TAB 1
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Nederlands
KIT BUITENBALUSTRADE (bestaande uit 4 spijlen, handgreep en bevestigingsmiddelen) Het plan hieronder maakt het U mogelijk het 
aantal spijlen te tellen dat U nodig heeft aan de buitenzijde van de trap, rekeninghoudend met de door U gekozen configuratie. (de 
spijlen zijn aangeduid  met cijfers en zwarte punten aan de buitenzijde van de trap.)
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kenmerkende productgegevens
commerciële benaming: KOM
typologie: open trap met rechte en kwartrond 
opgestelde treden en draaiing van de trapgedeelten

gebruikte materialen  

STRUCTUUR  
beschrijving
bestaande uit stalen dragers (1) die onderling 
geassembleerd zijn door schroeven en moeren 
materialen
stalen dragers: Fe 370
afsluitdoppen (2): polypropyleen en ABS
afwerking
dragers: in oven uitgeharde epoxy-poeder coating.

TREDEN
beschrijving
treden (3) van hard beukenhout, in een rechte en 
kwartronde configuratie die aan de structuur bevestigd 
zijn door schroeven en moeren
materialen
beukenhout
afwerking
kleur: naturel
basis: van polyurethaan
afwerking: van polyurethaan

TRAPLEUNIG
beschrijving
bestaande uit verticale tussenbalusters (4) die aan 
de treden (3) zijn bevestigd, inox kabels (5) en een 
handregel (6) van hout
materialen
tussenbalusters: Fe 370
kabels: inox
handregel: beukenhout  
bevestigingsmateriaal (7): nylon
afwerking
tussenbalusters: in oven uitgeharde epoxy 
poedercoating
houten handregel: naturelkleur, basis polyurethaan en 
afwerking polyurethaan 

REINIGEN
reinigen met een zachte met water bevochtigde doek, vrij 
van enig product dat oplos- of schuurmiddelen bevat.

ONDERHOUD
controleer, na ongeveer 12 maanden na de 
installatiedatum, of het schroefwerk van de verschillende 
onderdelen nog goed vastzit. buitengewoon onderhoud 
moet uitgevoerd worden volgens de regelen der kunst.

VOORZORGSMAATREGELEN
vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. 
eventuele handelingen of  installaties die niet volgens 
de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, 
kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product  
wijzigen.

NL)
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