
Nederlands MONTAGE HANDLEIDING  



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

Pak alle elementen van de trap uit alvorens met de montage te beginnen. Plaats deze op een ruim oppervlak en 
controleer of het aantal elementen klopt TAB. 1: A = Code, B = Aantal. Het aantal “B” vindt u in de kolom met de 
code die op het etiket van de verpakkingskist is aangegeven). 
Het is raadzaam om de meegeleverde DVD te bekijken voordat u met de assemblage begint. 

Assemblage

1. Meet het hoogteverschil (H) tussen de vloeren nauwkeurig op (afb. 2)  
2. Bereken de optrede: a) trek 20.5 cm (hoogte van de eerste trede) af van de traphoogte (H); b) deel de uitkomst  
 door het aantal treden min 1. 
 Voorbeeld: bij een traphoogte van 263 cm en een trap met 13 treden;  
 (263 – 20.5 / 13 – 1) = 20.21 cm (afb. 2).
3. Meet het trapgat nauwkeurig op (C) (afb. 2).
4. Bereken de aantrede (P):
 Voor de uitvoering met  breedte L = 74 (leuning inbegrepen) (afb. 2A):
 a) Trek de volgende vaste maten af van de afmeting van het trapgat (C):
  1) 29 cm = laatste trede 2) 69 cm = hoektreden 3) 1 cm = afstand tot de muur 
 b) Deel de uitkomst door het aantal resterende treden. 
 Voorbeeld: met een trapgat van 231 cm en een trap overeenkomstig afb. 2A;
 231 – 29 – 69 – 1 / 6 = 22 cm . 
 Voor de uitvoering met  breedte L = 89 (leuning inbegrepen) (afb. 2B):
 a) Trek de volgende vaste maten af van de afmeting van het trapgat (C): 
 1) laatste trede 33 cm 2) hoektreden 84 cm. 3) afstand tot de muur 1 cm. 
 b) Deel de uitkomst door het aantal resterende treden.  
 Voorbeeld: met een trapgat van 262 cm en een trap overeenkomstig afb. 2B;
 262 – 33 – 84 – 1 / 6 = 24 cm .
5. De juiste positie van de boring in het plafond is eenvoudiger te bepalen als u de trede L25 d.m.v. schroef  
 C53 op de drager N20 monteert zonder hem definitief te bevestigen. Op deze wijze kunt u de positie van de  
 boringen voor de ogen eenvoudig markeren. Boor gaten met een boortje Ø 18 mm (afb. 4) (afb. 5). Bevestig de  
 laatste drager N20 d.m.v. de elementen C48 aan het plafond en controleer of de trap waterpas staat.
6. Maak de trekstangen C22 gereed door de ringen C20 met de gekartelde zijde aan de kant van de flens en de  
 moeren B99 te plaatsen. Bevestig de elementen N24 aan de dragers N21, N22 (afb. 3). Monteer de schroeven  
 B07, B06 en B23 zonder deze aan te draaien. Plaats de buizen C21 in de elementen N24; de trekstangen C22;  
 de ringen C20 met de gekartelde zijde aan de kant van de flens en de moeren B99. Regel de optrede (P): Voor  
 de rechtlijnige treden bepaalt u de aantrede (P) met de vorige formule (zie punt 4). Voor hoektreden is (P):
 20 cm (afb.2A) voor de uitvoering met een breedte L=74 (leuning inbegrepen). 
 24 cm (afb.2B) voor de uitvoering met een breedte L=89 (leuning inbegrepen). 
 Draai de schroeven B07, B06 en B23 definitief vast. Assembleer alle elementen N21. Draai de buis met de  
 trekstang met schroefdraad N25 geheel vast aan de drager van de 2e trede N22. 
7. Plaats de elementen C13 en B02 in de elementen F23. Bevestig de elementen  F23 d.m.v. de elementen C57  
 op lijn met de voorkant van de ondersteboven gehouden treden  L25 (aan de geboorde kant). Boor gaten met  
 een diepte van 30 mm met een boortje Ø 4.5 mm (afb. 1) (afb. 7).
8. Monteer de trede L25 aan de drager N20 d.m.v. de schroeven C53. Controleer of de trede waterpas staat dn  
 draai de elementen C48 definitief aan. Bevestig het element D34 d.m.v. de elementen B12 en C62 om de  
 ankerplaat te bedekken. Boor daartoe gaten met een boortje Ø 8 mm (afb. 4) (afb. 5).
9. Monteer de tussendrager N21 op de einddrager N20. Borg hem met een zelfborgende grijper voordat u hem  
 aandraait. Assembleer de trede met de schroeven C53; stut de dragers naargelang de assemblage van  
 de structuur en de treden vordert, om te voorkomen dat het gewicht door de zolder gedragen wordt. Het  
 is verplicht om iedere 4 à 5 dragers een stut te plaatsen en het is om veiligheidsredenen streng   
 verboden om de trap te  betreden voordat deze aan de vloer bevestigd is (punt 13) en verstevigd   
 is (punt 14). Stel de eerder berekende optrede in (zie punt 2); controleer of de trede waterpas staat en of hij  
 goed op de vorige trede aansluit. Draai de elementen B99 definitief aan vanaf beide kanten van de drager, om  
 te voorkomen dat u de stand (horizontaal  en verticaal) van de trede wijzigt. Monteer de overige tussendragers  
 N21. Voor de hoektreden dient u gaten voor de bevestiging aan de drager te boren met inachtneming van de  
 gekozen draairichting. Boor gaten met een diepte van 30mm en een diameter van Ø 8,5 mm (afb.8).
10. Bevestig het element F23 d.m.v. de elementen C57 aan de binnenkant van de hoektreden L26, L27 en L28  
 (boor gaten met een diepte van 300 mm met een boortje Ø 4.5 mm). Gebruik hierbij een baluster C03 als  
 verticale referentielijn. (afb.9)
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11. Plaats de voorlaatste drager N22 (met de twee elementen N24 reeds gemonteerd) in de drager N21. Monteer  
 de treden met de schroeven C53. Stel de eerder berekende optrede in (zie punt 2). Draai element N25 los tot  
 aan de vloer. Plaats de drager N23 en assembleer deze met het element N24. Monteer de trede. Controleer of  
 de trede waterpas staat en of hij goed aansluit op de vorige trede en draai dan de elementen B99 definitief vast.
12. Controleer de verticale stand van de trap en corrigeer deze als dat nodig is door de drager N23 te verplaatsen.  
13. Monteer de eerste trede af en markeer de positie van de bevestigingsgaten op de vloer. Boor gaten in de vloer  
 met een boortje Ø 14 mm die aansluiten op de gaten in de drager N23. Plaats de pluggen C47 en draai deze  
 definitief vast (afb. 1) 
14. Maak de trap als volgt stevig: a) bevestig de paal G08 aan de vloer met de bijbehorende elementen D31, C35  
 en B20. b) bevestig de trap uitsluitend op de aangegeven plekken aan de muur d.m.v. de elementen  F12 en  
 B13 (boring met een boortje Ø 14 mm) en de schroeven C57 (boring met een boortje Ø 4.5 mm). Afdekken met  
 het element B95  (afb.15). 

Montage van de leuning

15. Monteer de elementen B65, C59, C54 aan de balusters C03 met gebruik van het element B68 (afb. 6). 
16.  Monteer de elementen F23 aan de rechtlijnige treden met gebruik van de baluster C03 voor de bepaling van 

de ideale positie (het gebruik van een waterpas is aanbevolen). Markeer de positie van de boringen voor het 
element F23. Boor gaten met een diepte van 30 mm met een boortje Ø 4.5 mm.

17.  Plaats de verbindingsbalusters  C03 tussen de treden. Richt de balusters met het element B65 met de 
doorboorde kant naar boven. Draai de elementen B02 van element F23 vast. 

18.  Meet de afstand tussen de hoektreden en zaag een baluster C03 op maat. Verbind de drie hoektreden met dit 
stuk van de baluster (Afb. 9).

19.  Bevestig element F01 aan de vloer op de plek van de eerste baluster (C03). Boor de bevestigingsgaten met 
een boortje Ø 8 mm. Gebruik de elementen C58, B12, B02 (afb. 1). Monteer het  verstevigingselement F07 aan 
de eerste baluster. Let op: de eerste baluster moet op basis van de hoogte van de overige balusters worden 
ingekort.

20.  Zaag de segmenten van de leuning A11 op maat (afb.10) en assembleer deze met het element B51(afb. 11). 
Voor een goede bevestiging van de leuning moet deze ca. 1/8e slag draaien tussen en contactpunt en het 
punt waarop de onderste groeven op lijn liggen (afb. 12); als dit niet het geval is, dan draait u het element met 
schroefdraad totdat dit wel het geval is en bevestigt u de leuning met de elementen B89 en B35 (afb. 13). 
Bevestig het element A09 met het element C43 (afb. 1). 

21.  Bevestig de leuning aan de balusters (C03) met gebruik van de elementen B49; zorg dat de balusters verticaal 
staan.

22.  Plaats het element F23 halverwege twee balusters C03. Zaag de tussenliggende balusters af op een hoogte die 
op de trap te bepalen is.

23.  Plaats de tussenliggende balusters C03. Plaats de balusters met het element B65 het de doorboorde kant naar 
boven (afb. 14). Draai de elementen B02 vast.

24. Bevestig de balusters d.m.v. de schroeven B49 aan de leuning; zorg dat de balusters verticaal staan.  
25.  Om de leuning te verstevigen gebruikt u de volgende elementen: a) verbind de balusters met de elementen 

F08,C49, C50 en een deel van element C03. b) bevestig de baluster aan de muur met het element F09 
en met gebruik van de elementen F08. Boor gaten met een boortje Ø 8 mm en gebruik de elementen C49, 
C50,C58,B12 (afb. 14).

26.  Completeer de montage van de leuning door de elementen B82 in de onderkant van de balusters (C03) te 
plaatsen (afb. 14).

27. Monteer de onderste  dichtingselementen D27,D28 e D29 (afb. 1).
28.  Plaats de zijdelingse dichtingselementen D30 als volgt:  

1) haak het onderste deel vast aan de gekromde staalplaat.   
2) breng hem in aanraking met de plaat totdat de twee elastische haken in de vierkante gaten steken.

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



A B
K35001 K36003 K35016 K36006
K35002 K36001 K35017 K36004
K35003 K36002 K35018 K36005
K35023 K36012 K35026 K36015
K35024 K36010 K35027 K36013
K35025 K36011 K35028 K36014

A09 6 6
A11 4 3
B02 34 30
B06 22 22
B07 22 22
B12 10 10
B13 2 2
B20 3 3
B23 22 22
B35 1 1
B49 40 30
B51 4 3
B65 20 15
B68 1 1
B82 20 15
B89 1 1
B95 4 4
B99 44 44
C03 20 15
C13 29 25
C20 44 44
C21 22 22
C22 22 22
C35 1 1
C43 6 6
C47 3 3
C48 2 2
C49 6 6
C50 6 6
C53 48 48
C54 20 15
C57 64 56
C58 8 8
C59 20 15
C62 2 2
D27 10 10
D28 11 11
D29 11 11
D30 22 22
D31 1 1
D34 1 1
F01 2 2
F07 1 1
F08 12 12
F09 2 2
F12 2 2
F23 29 25
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

TAB 1
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Nederlands
KIT BUITENBALUSTRADE (bestaande uit 5 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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Nederlands KENMERKENDE PRODUCTGEGEVENS
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kenmerkende productgegevens
commerciële benaming: KP
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 spijlen (4) die aan de treden (3) 
zijn bevestigd en een trapleuning (5) van hout           
materialen
spijlen: Fe 370
trapleuning: beukenhout  
bevestigingsmateriaal (6): nylon
afwerking
spijlen: in oven uitgeharde epoxy poedercoating
houten trapleuning: 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.
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