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Nederlands
Voordat u met het in elkaar zetten begint, alle elementen van de trap uitpakken. Deze op een groot vlak neerleggen 
en de hoeveelheid nagaan van de elementen (TAB. 1: A = Code, B = Hoeveelheid. Voor “B” de kolom kiezen met de 
code die gegeven wordt op het etiket van de verpakkingskist). 
Bij de levering zult u een DVD aantreffen die wij u aanraden vooraf te kijken.

In elkaar zetten

1. Zorgvuldig de hoogte meten van vloer tot vloer (H) (fig.2).
2. De waarde van de optrede berekenen: a) 20.5 cm (hoogte van de eerste optrede) aftrekken van de gevonden  
 waarde van de hoogte van vloer tot vloer (H); b) deze waarde delen door het aantal van de optreden min één. 
 Voorbeeld: voor een hoogte gemeten van vloer tot vloer van 263 cm en een trap van 13 optreden;   
 263 – 20.5 / 13 – 1 = 20.21 cm (fig.2).
3. Zorgvuldig het gat van het trapgat meten (C) (fig.2).
4. De waarde van de aantrede (P) berekenen:
     voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 65 (fig.2A):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 29 cm = eindtrede;
 2) 59 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden. 
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 221 cm en een trap zoals die in (fig.2A); 
 221 – 29 – 59 – 1 / 6 = 22 cm.

 voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 75 (fig.2B):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 29 cm = eindtrede; 
  2) 69 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden.       
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 231 cm en een trap zoals die in (fig.2B); 
 231 – 29 – 69 – 1 / 6 = 22 cm.

 voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 80 (fig.2C):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 33 cm = eindtrede; 
  2) 74 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden.       
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 252 cm en een trap zoals die in (fig.2C); 
 252 – 33 – 74 – 1 / 6 = 24 cm.

 voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 90 (fig.2D):
 a) De volgende vaste afmetingen van de gevonden waarde van het gat van het trapgat (C) aftrekken:   
  1) 33 cm = eindtrede; 
  2) 84 cm = hoekstreden; 
  3) 1 cm = afstand vanaf de muur. 
 b) Deze waarde delen door het aantal resterende treden.       
 Voorbeeld: voor een gat van het trapgat van 262 cm en een trap zoals die in (fig.2D); 
 262 – 33 – 84 – 1 / 6 = 24 cm.
5. Om het bepalen van het punt waar het gat moet komen op de vliering te vergemakkelijken, kan de trede L25  
 met de schroef C53, op de ondersteuning N20 gemonteerd worden zonder dat deze definitief vastgezet wordt.  
 Op deze manier zal het gemakkelijk zijn de punten aan te geven waar gaten gemaakt moeten worden in overe 
 enkomst met de openingen. Met punt Ø 18 mm een gat maken (fig.4) (fig.5). De eindondersteuning N20   
 vastmaken met de artikels C48 en het horizontaal zijn nagaan van de trap.
6. De elementen N24 aan de ondersteuningen N21, N22 monteren (fig. 3). De schroeven B07, B06 en B23 erin  
 zetten, zonder deze aan te draaien. De buizen C21 in het interne gedeelte van de onderdelen N24 zetten; de  
 trekkrachten C22; de ringetjes C20 met het gekartelde gedeelte naar de flens gericht en de blokjes B99. De  
 aantrede (P) instellen: voor de rechtlijnige treden is de waarde (P) afhankelijk van de vorige berekening (zie punt 4).  
 Voor de hoekstreden is de waarde (P):
 18,5 cm (fig.2A) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 65
 20 cm (fig.2B) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 75
 22,5 cm (fig.2C) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 80
 24 cm (fig.2D) voor de versie met breedte trede (inclusief trapleuning) L = 90
 De schroeven B07, B06 en B23 definitief aandraaien. Verder gaan met het in elkaar zetten van alle ondersteu 
 ningen N21. De buis aandraaien met de van schroefdraad voorziene trekkracht N25 aan de onder steuning van  
 de 2de optrede N22 aan het einde van de loop. 
7. De artikels B02 in de elementen C71 en C72 zetten. De elementen C71 en C72 vastzetten met de artikels C57  
 (op de kant waar de trapleuning voorzien wordt), op gelijk niveau met de voorrand van de omgekeerde treden  
 L25 (aan de van gaten voorziene kant) en op een afstand die gelijk is aan de waarde van de eerder berekende  



 aantrede (zie punt 4), met uitzondering van de trede L25 die voor de hoekstreden geplaatst is.  
 Met punt Ø 4.5 mm een gat maken dat 30 mm. diep is (fig.1) (fig.7) (fig.9).
8. De trede L25 aan de ondersteuning N20 monteren met de schroeven C53. Het horizontaal zijn van de trede en  
 de artikels C48 definitief aandraaien. Het artikel D34 toepassen, om de plaat te bedekken, met de elementen B12  
 en C62, een gat makend met punt Ø 8 mm. (fig.4) (fig.5).
9. De tussenondersteuning N21 op de eindondersteuning N20 zetten. Deze beneden vastzetten met een zelfblo 
 kkerende tang voordat u deze aandraait. De trede in elkaar zetten met de schroeven C53; de ondersteuningen  
 geleidelijk vastzetten terwijl de montage van de structuur en van de treden vordert om ervoor te zorgen dat  
 het gewicht niet op de vliering steunt. Het is noodzakelijk om elke 4/5 ondersteuningen een stut vast te zetten  
 en het is om veiligheidsredenen streng verboden om de trap op te gaan voordat deze aan de vloer bevestigd  
 (punt 13) en verstevigd is (punt 14). De eerder berekende optrede instellen (zie punt 2); het horizontaal zijn en  
 de uitlijning met de vorige trede nagaan. Let op: de diepte nagaan van de breedte van de aantrede L25, m.b.v.  
 een zuil (C03) die door de artikels C71 loopt, en ervoor zorgen dat deze helemaal verticaal is.
 Definitief de artikels B99 aandraaien door invloed uit te oefenen op allebei de kanten van de ondersteuning  
 om te voorkomen de stand (horizontaal zijn en verticaal zijn) te modificeren van de trede. Zo verder gaan met  
 de montage van de resterende tussenondersteuningen N21. Voor de hoekstreden dienen er gaten gemaakt  
 te worden van verbinding aan de ondersteuning (N20, N21, N22, N23) volgens de gekozen draairichting. Gaten  
 maken in de treden (L25, L26, L27, L28) met punt Ø 8,5 mm die 30 mm diep zijn (fig.8).
10. Het artikel C71 vastmaken in het binnengedeelte van de hoekstreden L26, L27 en L28 met de artikels C57  
 (met punt Ø 4,5 mm een gat maken op een diepte van 30 mm), als verticale referentie een staafje C03 gebrui 
 kend. (fig.9) Let op: op de eerste trede aan de vloer het artikel C72 vastmaken in overeenkomst met de 1ste zuil  
 C81(fig.1).
11. Het artikel N25 aandraaien op de ondersteuning N22 en deze in de ondersteuning N23 zetten (met het artikel  
 N24 reeds ingevoerd). Het artikel N24 in de ondersteuning N21 zetten; vervolgens de ondersteuning N22 erin  
 zetten. De treden met de schroeven C53 monteren. De eerder berekende optrede instellen (zie punt 2).   
 Het horizontaal zijn en de uitlijning met de vorige trede nagaan en de artikels B99 definitief aandraaien.
12. Het verticaal zijn van de hele trap nagaan en, indien nodig correcties aanbrengen door de ondersteuning N23  
 te verplaatsen. 
13. De eerste trede demonteren en de gaten aan de grond aangeven. Een gat in de grond maken met punt Ø 14 mm, in  
 overeenkomst met de gaten die aanwezig zijn in de ondersteuning N23. De pluggen C47 erin zetten en definitief  
 aandraaien (fig.1). 
14. De trap stevig maken in de volgende punten: a) de paal G08 aan de vloer in een tussenpositie erin zetten met  
 de bijbehorende artikels D31, C35 en B20. b) de trap uitsluitend in de aangegeven punten vastmaken aan de  
 muur m.b.v. het element F12 met het artikel B13 (een gat maken met punt Ø 14 mm) en de schroeven C57 (een gat  
 maken met punt Ø 4,5 mm). Bedekken met het artikel B95 (fig.11). 

In elkaar zetten van de trapleuning

15. De elementen C63, C65, C66 monteren op de zuilen C03 en de artikels D43, C54, C79 monteren op de 1ste  
 zuil C81 (die met de grootste diameter) (fig. 1) (fig. 6).
16. De zuilen C03 van verbinding tussen de treden zetten. De zuilen richten met het element C63 met het van  
 gaten voorziene gedeelte naar boven toe richten (fig. 6). De elementen B02 aandraaien op het artikel C71 (fig. 7). 
17. De afstand meten tussen de drie hoekstreden en een zuil C03 op maat snijden. Vervolgens de drie hoekstreden  
 verbinden m.b.v. dit zuilsegment. Het element C71 in elkaar zetten met de artikels C57 op de  trede L25 op een  
 afstand die de montage toelaat van het artikel F08, tussen zuil en zuil (Fig.9). De zuil C03 op maat snijden en deze  
 in elkaar zetten in het element C71 met de artikels C57 en B02. 
18. Het element F34 aan de vloer vastmaken, in overeenkomst met de eerste zuil (C81), door een gat te maken  
 met de punt Ø 8 mm. De elementen C58, B12, B02 (fig. 1) gebruiken. Let op: de eerste zuil moet afgesneden  
 worden afhankelijk van de hoogte van de andere zuilen. 
19. De handregelsegmenten A14 (fig. 10) op maat afsnijden; deze in volgorde in elkaar zetten met het artikel B33  
 en de lijm X01 (fig. 1). De handregel vastmaken aan de zuilen met de artikelen C64, de verticale zuilen behouden. 
 In overeenkomst met de eerste zuil (C81) van de trap het teveel aan handregel afsnijden met een ijzerzaag.  
 De handregel (A14) voltooien door het element A12 te bevestigen, m.b.v. de elementen C64 en de lijm (X01) (fig. 1)  
 (fig.10).
20. De elementen C71 op de helft positioneren tussen de twee zuilen C03. De tussenzuilen C03 afsnijden op een  
 hoogte die opgespoord kan worden op de trap zelf. De zuilen in de elementen C71 zetten, de artikels C63 naar  
 boven toe richtend (fig. 6). De elementen B02 aandraaien (fig. 7). De zuilen vastmaken aan de handregel, met  
 de schroeven C64 (fig. 1). De elementen F08 vastmaken met de artikels C49 en C50. (Fig.10).
21. Om de trapleuning steviger te maken, de zuil aan de muur vastmaken met het artikel F09, m.b.v. de artikels  
 F08. Met en punt Ø 8 mm een gat maken en de elementen C49, C50, C58, B12 gebruiken (fig.10).
22. Het in elkaar zetten van de trapleuning voltooien, de elementen B82 in het onderste gedeelte zettend van de  
 zuilen (C03) (fig.10).
23. De onderste artikels van sluiting D27,D28 en D29 toepassen (fig.1).
24. De laterale artikels van sluiting D30 op de volgende manier toepassen:  
 1) het achtergedeelte aan het eerder gebogen snijvlak aanhaken.  
 2) deze in contact brengen met het snijvlak totdat de twee elastische haken in de speciale vierkante gaten schieten.

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



TAB 1
A  B
 K18001 K18017 K18005 K18021
 K18002 K18018 K18006 K18022
 K18003 K18019 K18007 K18023
 K18004 K18020 K18008 K18024
 K18009 K18025 K18013 K18029
 K18010 K18026 K18014 K18030
 K18011 K18027 K18015 K18031
 K18012 K18028 K18016 K18032
 

A12  6   6  
A14  4   4  
B02  34   34  
B06  22   22  
B07  22   22  
B12  10   10  
B13  2   2  
B20  3   3  
B23  22   22  
B33  3   3  
B82 20   20  
B95  4   4  
B99  44   44  
C03  19   14  
C20  44   44  
C21  22   22  
C22  22   22  
C35 1   1  
C47  3   3  
C48  2   2  
C49  6   6  
C50  6   6  
C53  49   49  
C54  2  2  
C57  66   66  
C58  8   8  
C62  2   2  
C63  19   19  
C63  19   19  
C64  46   46  
C65  19   19  
C66  19   19  
C71  28   28  
C72  2   2  
C79  2   2  
C81  2   2  
D27  11   11  
D28  11   11  
D29  11   11  
D30  22   22  
D31  1   1  
D34  1   1  
D43  2   2  
F08  12   12  
F09  2  2  
F12  2   2  
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  
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Nederlands
KIT EXTERNE TRAPLEUNING (opgemaakt uit 5 zuilen, de handregel en de bevestigingen). In de tekening die volgt is 
het mogelijk het aantal nodige zuilen te tellen, op de buitenkant van de trap, de gekozen configuratie 
kiezend (de zuilen worden weergegeven door de nummers en door de punten op de buitenkant).
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kenmerkende productgegevens
commerciële benaming: LONG
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 PVC trapleuning (5)        
materialen
spijlen: Fe 370
trapleuning: PVC met aluminium kern  
bevestigingsmateriaal (6): nylon
bevestigingsmateriaal (7): aluminium
afwerking
spijlen (4) en bevestigingsmateriaal (7): in oven 
uitgeharde epoxy poedercoating

REINIGEN
reinigen met een zachte met water bevochtigde doek, 
vrij van enig product dat oplos- of schuurmiddelen 
bevat. de metalen delen die een stoflak hebben met een 
chroomkleur kunnen worden gereinigd met een zachte 
doek met water of sop of, eventueel met ethylalcohol. de 
gereinigde delen moeten z.s.m. worden afgedroogd met 
een zachte doek, om te voorkomen dat de glanzende 
afwerking zijn schittering verliest als gevolg van de oxidatie 
van de metalen delen.

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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