
Montagehandleiding Klapster Slim/Ultralight

Om een vakkundige en probleemloze montage mogelijk te maken, raden wij u aan, 
alvorens met de montage te beginnen, deze handleiding grondig door te lezen. Deze bevat 
belangrijke informatie waarmee altijd rekening moet worden gehouden.

Let vooral op opmerkingen met dit uitroepteken. Dit vestigt uw aandacht op 
stappen die, indien verkeerd uitgevoerd, kunnen leiden tot beschadiging van het 
product of de montagewand.
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Klapster is een modulair systeem in verschillende uitvoeringen. Door het combineren van 
op elkaar passende constructie-elementen, kan elke gewenste verdiepingshoogte worden 
bereikt. De aan ons doorgegeven verdiepingshoogte (afstand tussen de afgewerkte vloer 
benden en hoogte van de afgewerkte vloer boven) resulteert in het aantal treden en de 
optrede van uw vouwtrap. De exacte gegevens van uw geleverde trap vindt u op de 
bijgevoegde factuur.

1.1 Productinformatie

Bekijk ook de installatievideo 
in de downloadsectie van onze website!

https://www.klapster.de/downloads
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1.2. Installatiecontrole

Voor installatie van Klapster moeten de volgende factoren worden gecontroleerd:

• Montageoppervlak: Het montagevlak aan uw muur moet lang genoeg zijn. Hoe lang 
precies, hangt af van de overwinnen hoogte, de helling van de trap en welk model u 
heeft. Het smalste Klapster model (Ultralight) kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd met 
een vloerhoogte van 265cm vanaf 112cm montage oppervlak (uitloop).

• Trapgat: In opgevouwen toestand rusten de treden en de buitenste trapboom tegen de 
muur op een vlakke ondergrond. Daarom heeft de vouwtrap naar boven toe voldoende 
ruimte nodig. Wij adviseren om het trapgat tot aan de muur te verbreden, zodat Klapster 
direct aan de muur kan worden gemonteerd. Als het niet mogelijk is het trapgat te 
verbreden en er een afstand tussen muur en trapgat moet worden overbrugd, kan de 
trap niet direct aan de muur worden geschroefd. Voor afstanden tot 9 cm kunnen wij u 
afstandhouders van raumvonwert aanbieden. Voor grotere afstanden moet een 
ondersteunende trapboom van bijvoorbeeld hout, baksteen of gipsplaat worden 
geïnstalleerd. Voor hulp bij de installatie kunt u terecht bij uw plaatselijke aannemer.

• Draagvlak voor de buitenste trapboom: De uittredende trapboom van de vouwtrap 
(beweegbare trapboom) heeft altijd een oppervlakte nodig waartegen de kopse kant van 
de uittredende trapboom kan rusten. Meestal is dit de leiwang, de kopse kant van de 
vloer (boven) of de balkenconstructie van een hoogslaper. Het draagvlak (bv. dikte van 
tussenvloer) moet minstens 10 cm bedragen.

• Wandstructuur : Klapster kan worden gemonteerd op een groot aantal verschillende  
muren (baksteen, betonnen muren, gipsplaten, enz.), aangezien het gewicht op de trap 
voornamelijk wordt opgevangen door de trapboomstructuur. Tussenwanden zijn dus ook 
geschikt voor het aanbrengen van Klapster. Bij gipsplaatwanden is het essentieel om 
houten balken te gebruiken en geen metalen profielen. Het is van groot belang dat u de 
plaats van de balken markeert, zodat u later de trap aan de onderliggende 
balkenstructuur kunt vastschroeven.

• Schuine plafonds : Alle Klapster modellen hebben 100 cm (gemeten vanaf de laatste 
trede) ruimte naar boven nodig om ingeklapt te kunnen worden. Als u schuine daken 
heeft die kort na het trapgat beginnen, controleer dan als volgt of de Klapster opgeklapt 
kan worden: Vloerhoogte (te overwinnen hoogte) minus 1 optrede van de trap + 100 cm. 
Als u leuningmodules voor de buitenste trapboom van Klapster Comfort wilt installeren, 
wordt de hoogte van de trapboom verhoogd met de hoogte van de leuning (42 cm). 
Details vindt u in het informatieblad "Leuning" in de downloadsectie.

1. Product Klapster

https://www.klapster.de/downloads
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2. Veiligheidsvoorschriften

2.1 Doelmatig gebruik

De vouwtrap is ontworpen voor gebruik als een extra trap. Hij voldoet niet aan de 

bouwrechtelijke eisen van noodzakelijke of niet-noodzakelijke trappen, volgens DIN 18065. 

Voor montage en onderhoud mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt.

Klapster valt buiten het toepassingsgebied van de Europese richtlijn ETAG 008. Conform de 

landelijke bouwvoorschriften is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk na te gaan of 

het gebruik van een opklapbare of vouwbare trap voor zijn inbouwsituatie toelaatbaar is. 

Gebruik alleen originele onderdelen om de trap te monteren en te onderhouden.

De combinatie van Klapster met onderdelen van andere fabrikanten en met andere 

accessoires dan vermeld in deze montagehandleiding, kan de veiligheid beïnvloeden en is  

niet toegestaan. Het gebruik van het Klapstersysteem is niet bedoeld voor grote lasten en is 

dus niet toegestaan (draagvermogen van de Ultralight-versie = 110 Kg, draagvermogen van de 

Slim-versie = 140 Kg).

Vanwege het materiaal van de vouwtrap is hij uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis . 

Zorg er bij het in- of uitklappen voor dat u de trap altijd aan de  

buitenste trapboom vast houdt om deze naar de vloer of muur te geleiden. 

Voortijdig loslaten kan uw trap en vloer beschadigen. Vastgrijpen aan de traptreden of 

elementen daarvan kan ernstig letsel veroorzaken en de vingers afknellen. 

Elk ander gebruik wordt beschouwd als strijdig met de voorschriften en is niet toegestaan.

2.2 Productveiligheid

De vouwtrap mag alleen in technisch perfecte staat, doelmatig, met inachtneming van 

veiligheid en risico’s en met inachtneming van de montagehandleiding gebruikt worden.

Factoren die de veiligheid kunnen beïnvloeden (bijv. afwijkingen van de voorwaarden voor 

een toelaatbaar en doelmatig gebruik) moeten onmiddellijk worden verwijderd, dan wel 

ongedaan worden gemaakt.

2.3 Installatie

• Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn in het geleverde pakket. Controleer alle   
onderdelen op beschadigingen en sorteer ze eventueel uit.

• Voordat u met de installatie begint, controleert u op de bijgevoegde
factuur of de vloerhoogte juist is. Indien de maat afwijkt, begin dan niet met de 
installatie, maar neem contact op met de fabrikant. 

• Gebruik alleen pluggen en bevestigingsmiddelen die passen bij uw muur/wand en zijn      
, ontworpen voor voldoende draagvermogen. Lees de gebruiksinstructies van de            

fabrikant van de pluggen, schroeven enz.

• Indien montagehulpmiddelen (b.v. ladders) worden gebruikt, moeten de desbetreffende 
. bedienings- en gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen. 

• Voor het bevestigen van Klapster aan de muur zijn mindstens 2 personen nodig (drie              
.        personen zijn aanbevolen).

3. Onderhoudstips

Over het algemeen mogen op alle oppervlakten vuil en verontreinigingen alleen worden 
verwijderd met geschikte schoonmaakmiddelen die het materiaal ontzien. Gebruik geen 
schoonmaakmiddel met zuren of alkaliën die het materiaal kunnen aantasten. Individuele 
onderhoudsinstructies voor de verschillende oppervlaktecoatings worden in de volgende tabel 
weergegeven:



• Natuurlijk, onbehandeld
De uitvoering in natuurlijk hout is zeer 
gevoelig voor vuil, zodat een behandeling met 
olie, vernis of iets dergelijks wordt 
aanbevolen. Bij accessoires kunnen opmaat 
gemaakte antislipfolies, die tevens het 
oppervlak beschermen, erbij worden gekocht. 
Verontreinigingen kunnen alleen met een 
fijnkorrelig schuurpapier (bijv. korrel 180) 
worden verwijderd. 

De dikte van het fineer is 0,8 mm - dit kan, 
bij te veel schuren verdwijnen.

• Geolied
Vuil kan met een droge doek worden 
verwijderd.

Houd er rekening mee dat olie na 
verloop van tijd sterker in het hout wordt 
opgenomen en verdampt. Het is daarom aan 
te bevelen regelmatig te oliën.

Wij raden de volgende olie aan:
Hesse Lignal NATURAL-OIL OIL 52832 / 
(OIL 83-2) farblos matt

• HPL-oppervlak
Dankzij het gesloten oppervlak zijn HPL 
coatings relatief gemakkelijk te reinigen. 
Normaalgesproken kan matige vervuiling 
worden verwijderd met een schone, zachte 
spons met warm water en huishoudelijke, 
niet-schurende schoonmaakmiddelen. 

4. Verwijdering

De demontage vindt plaats in omgekeerde volgorde van de montage. De materialen van het 
product moeten op de juiste wijze worden gescheiden en afgevoerd, in overeenstemming met 
de landelijke voorschriften.
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5. De optrede instellen

Dankzij het variabele insteek-systeem kunt u Klapster SLIM & Klapster Ultralight instellen op 

maximaal vijf verschillende optredes. Aan de hand van uw plafondhoogte is het optimale 

aantal traptreden en de juiste optrede al bepaald. U vindt de helling, optrede en het aantal 

treden op uw factuur. 

Tijdens het in elkaar zetten van de trap moeten zowel de positie van de expansiehuls, als de 

markering van de trapbomen worden ingesteld op de individuele optrede (zie stappen 

8.1.3/8.1.4 & 8.1.11).

Positie van de expansiehuls

Positie van de trapboom



• Accuboor/accuschroevendraaier
• Hamer/rubberen moker (niet afgevend)
• Duimstok
• Potlood
• Inbussleutel/inbusbit voor 

accuschroevendraaier (5mm)
• Waterpas
• Zaag (Japanse zaag of handcirkelzaag)
• Steeksleutel maat 10
• (Hout)boortjes 6mm, 5,5mm (alternatief 

8mm, zie punt 8.2.13) en 3mm
• Winkelhaak
• Verzinkboor
• Vlies (of iets dergelijks om op te werken)
• Stanleymes of schaar
• Schroeven, bv. 6 x 100mm (passend bij de 

wandstructuur)
• Voor stenen of betonnen muren: steenboor 

en bijpassende pluggen

7. Inhoud van het Klapster pakket

1. X ∙ Treden (afhankelijk van uw   
plafondhoogte)

2. X ∙ Trapboomelement (2 per trede
+ 1 extra)

3. X ∙ Messing hulzen (2 per trede)
4. X ∙ Rubberen tussenschijven (4 per trede)*
5. X ∙ Asschroeven (2 per trede) Ultralight:  

M6x110mm, SLIM: M6x140mm
6. 1 ∙ Korte asschroef met moer 

vastgeschroefd (M6) 
7. X ∙ Expansiehulzen (1 per trapboom 

element)*
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6. Benodigd gereedschap

8.    X ∙ Afstandhouders (3-5, afhankelijk van 
het aantal traptreden)

9.    8 ∙ Schroeven voor de afstandsstukken 
3x16mm (2 per afstandhouder)*

10.  1 ∙ Tapschijf
11.  3(1) ∙ Opvangschroef voor tapschijf / 

schroeven voor potmagneet 6,3x50mm
12 2 ∙ Bevestigingsschroeven voor de  

tapschijf 5x25
13 2 ∙ Potmagneten met draad
14  1 ∙ Bessey lijmtang, EZS 60-8
15 1 ∙ Zeep

*Het pakket bevat reserveonderdelen



8.1.1

Haal alle onderdelen uit de verpakking en 

spreid ze uit op een schone ondergrond 

(eventueel op een beschermende folie of 

karton). Begin met de voorbereiding van de 

treden. Klop met een rubberen hamer de 

messing hulzen in de gaten van de trede-

elementen aan beide kanten. De positie van de 

hulzen in de treden is verschillend voor de 

modellen Ultralight en Slim. 

SLIM: Bij de uitvoering Slim zit de messing huls 

iets dieper in de trede. De messing huls moet 

ca. 7 mm diep in het boorgat worden geslagen, 

zodat deze in het midden zit. U kunt hiervoor 

een drevel gebruiken. Als maatstaaf kan de kop 

van een meegeleverde asschroef worden 

gebruikt. Plaats de kop van de schroef verticaal 

op de messing huls en klop deze voorzichtig 

aan met een rubberen hamer totdat onderkant 

de kop van de schroef gelijk ligt aan het 

oppervlak van gefreeesde breede gat.                                                              

Gebruik uitsluitend een rubberen hamer, 

anders beschadigt u de schroefdraad.
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SLIM: Juiste plaatsing van de messing huls.
Ca 7 mm dieper dan het gefreesde gat.

ULTRALIGHT: De huls moet zo worden 
geplaatst zodat de messing huls aan beide 
kanten evenveel uitsteekt en dus in het 
midden van het boorgat zit.

8. Installatie-instructies

8.1 Montage Klapster Ultralight / Klapster SLIM
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8.1.3

Plaatsing van de expansiehuls:                             

De expansiehulzen moeten in het boorgat 

worden geplaatst welke voor uw optrede juist 

is (zie punt 5).

Raadpleeg uw factuur voor de optrede  

(die afhangt van uw vloerhoogte).

8.1.2

Druk vervolgens de zwarte rubberen schijven 

aan beide zijden van de trede in de 

voorgeboorde gaten en klop ze er indien nodig 

met een hamer in. Per trede moeten er in 

totaal vier schijven worden geplaatst.

8.1.4

Druk de expansiehulzen in het boorgat dat nodig is voor uw optrede en klop ze vast met 

een hamer. De hulzen moeten gelijk liggen met het houtoppervlak. 

24,022,721,420,118,8
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8.1.5

De elementen van de trapboom zijn al 

voorgezeept. Om de montage te 

vergemakkelijken dient u de positieve vorm 

van de zwaluwstaartverbinding (mannelijk 

deel) aan alle kanten opnieuw met de zeep 

in te smeren.

8.1.6

De voorbereiding van de treden en 

trapboomelementen is nu voltooid. Hier 

onder wordt de toepassing van de Bessey 

eenhandige lijmtang nader toegelicht. 

Om de tang voor te bereiden neemt u de 

eenhandige tang en plaatst u het ene 

onderdeel (bovendeel) op de geleider, zodat 

de klemplaten naar elkaar toe wijzen (zie 

foto). 

Draai de rode vergrendeling van het bovenste 

deel naar het gesloten slotsymbool om de 

klem te vergrendelen.

Door de in de handgreep geïntegreerde 

ontgrendelingshendel te bedienen, kan de 

schuifarm langs de geleider worden bewogen. 

De tang is nu ingesteld op ‘klemmen’. Door het 

bedienen van de pomphevel kan de tang op 

spanning worden gebracht. 

Door het bovenste deel om te draaien, kan 

de tang ook in spreidstand worden gezet. Om 

dit te doen, laat u de vergrendeling los en 

plaatst u het bovendeel aan de andere kant 

van de geleider, zodat de klemplaten van 

elkaar af wijzen. Vergrendel vervolgens de 

tang weer door de vergrendelingsknop te 

draaien. De tang kan nu worden gespreid 

door de pomphevel te bedienen. 
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8.1.7

Maak twee even grote stapels van de 

trapboom elementen. Plaats het laatste extra 

onderdeel (uit het bouwpakket) op een van 

deze stapels. De hoogste stapel (met het 

extra onderdeel) wordt de buitenste 

trapboom, de kleinere stapel de binnenste 

trapboom. 

U kunt de hoogste stapel (buitenste 

trapboomstapel) voorlopig wegleggen.

8.1.8

Montage van de trapboom elementen:

De trapboom elementen hebben elk op de 

kopse kant een gefreesde

zwaluwstaartverbinding. Deze bestaat uit 

een groef (1) (uitgefreesde uitsparing) en 

een veer (2) (een soort positieve vorm van 

de groef), waardoor de trapboom elementen 

met elkaar kunnen worden verbonden. 

8.1.9

Neem twee delen van de stapel voor de 

binnenste trapboom. Leg de onderdelen zo 

tegenover elkaar dat de veer en de groef 

op één lijn liggen. Plaats de groef aan de 

onderzijde van de veer en schuif de veer en 

de groef in elkaar tot u weerstand voelt. 

8.1.10

Om de elementen volledig te verbinden, 

gebruikt u de Bessey lijmtang. Bedien de 

ontgrendelingshendel van de schuifklem om 

deze langs de rail te bewegen tot de gewenste 

afmeting. Plaats nu één klemplaat in de 

uitsparing van het ene trapboomelement en 

de andere klemplaat tussen de vork van het 

andere element (zie foto). Gebruik de 

pomphevel van de tang om de onderdelen in 

elkaar te duwen. Pomp totdat de 

markeringslijn van de benodigde optrede 

overeenkomt met de markeringslijn van het 

aangesloten trapboomelement (zie punt 5). 

Raadpleeg uw factuur voor uw individuele 

optrede.

Buitenste trapboom Binnenste trapboom

1
2
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8.1.11

De markeringslijnen moeten exact op één 

lijn liggen, zodat de asschroef later in de 

expansiehuls kan worden geschroefd 

(zie markering op de foto).   

Uw individuele optrede vindt u op uw 

factuur (zie punt 5 van de instructies).

Indien de markeringslijnen niet op één 

lijn liggen, kan de trap bij de verdere 

montage beschadigd worden.

8.1.12

Als u per ongeluk de juiste markeringen hebt 

overschreden, kunt u de lijmtang in de 

spreidstand gebruiken om de onderdelen 

weer uit elkaar te duwen. Zet daartoe de 

lijmtang op "spreiden" (8.1.6) en plaats de 

klemplaten in de uitgefreesde uitsparing van 

de twee uit elkaar te schuiven elementen (zie 

foto). Door de pomphevel te bedienen 

kunnen de onderdelen nu uit elkaar worden 

geschoven.

8.1.13

Verbind alle onderdelen van de binnenste 

trapboom met elkaar met behulp van de 

lijmtang. 

8.1.14

Monteer de buitenste trapboom. Neem 

hiervoor de onderdelen van de "buitenste 

trapboom stapel" en verbind alle elementen 

zoals beschreven in 8.1.10 tot en met 8.1.12 

totdat de trapboom volledig is.

Leg vervolgens de buitenste trapboom weg.
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8.1.16

Om de trapboom op de zichtbare kant te 

plaatsen, gaat u bovenaan de trapboom 

staan en zet u hem recht op, zodat de 

vorken naar boven wijzen (zie foto).

Voor trappen die met de rechter trapboom 

aan de muur vastgeschroefd worden (rechts 

scharnierende trappen) en naar links zijn 

uitgeklapt, legt u nu de trapboom op de 

rechterkant.

Bij trappen die met de linker trapboom aan 

de muur vastgeschroefd worden 

(linksdraaiende trap) en naar rechts 

worden uitgeklapt, legt u de trapboom op 

de linkerzijde.

8.1.15

In de volgende stap worden de treden in de binnenste trapboom gemonteerd. Daartoe moet 

zijde die later zichtbaar blijft (d.w.z. de zijde die naar de kamer wijst) naar boven worden 

gericht.

Ultralight model: Let bij het plaatsen van de treden op de boorgaten van de stelschroeven. 

Deze moeten naar (nu nog*) beneden wijzen, d.w.z. aan de niet zichtbare zijde liggen (zie 

8.1.17)! Bij het Slim-model is dit niet van belang.  *de trap wordt omgekeerd aangebracht.

8.1.17

Monteer de eerste trede aan de binnenste 

trapboom. Neem een trede en plaats deze in 

de vork van het eerste trapboom element, 

dus aan de andere kant ten opzichte van de 

bovenkant van de trap.

Ultralicht: de boorgaten van de 

stelschroeven, moeten naar beneden wijzen 

(d.w.z. zich aan de niet-zichtbare zijde 

bevinden).

Boorgat voor 
stelschroef, 
Ultralight

Zichtbare zijde, rechtsdraaiend Zichtbare zijde, linksdraaiend

Binnenste trapboom

Buitenste trapboom

Binnenste trapboom

Buitenste trapboom
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De ruimte tussen de trede en de trapboom 

dient steeds ca. 1,5mm te zijn, zodat in de 

volgende stap, de asschroef erin gestoken 

kan worden.

Indien u de trede te ver in de trapboom 

heeft geduwd, trekt u de trede weer iets 

terug totdat de tussenruimte ca. 1,5 mm is.

8.1.18

Verbind de geplaatste treden met de 

trapboom:

Let op, de bijgeleverde asschroeven zijn 

verschillend in lengte.

Gebruik de KORTE asschroef. Draai de 

bevestigde moer los en steek de korte 

asschroef in het boorgat van het trapboom 

element.

Schroef aan de andere kant de moer op de 

asschroef en draai de moer vast met een 

steeksleutel (sleutelmaat 10) terwijl u de kop 

van de asschroef met een inbussleutel vast 

houdt. 

Stel de moer zo af dat de trede met lichte tot 

matige weerstand kan worden bewogen. De 

trede mag in geen enkele positie star blijven, 

maar mag ook niet makkelijk naar beneden 

vallen. Indien de trede moeilijk op en neer te 

bewegen is, draait u de schroefverbinding 

iets losser.

Indien geen weerstand wordt gevoeld bij het 

optillen van de trede, draai de moer verder 

aan. Een lichte demping van de trede is 

optimaal (aandraaimoment 2Nm).
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8.1.20

Om de buitenste trapboom te kunnen 

monteren, wordt de trap op de volgende 

manier voorbereid om de traptreden rechtop 

te kunnen zetten:

Snijd een strook karton van ca. 5 cm breed 

uit de Klapster verzenddoos. Snijd deze 

vervolgens in vierkantjes van ca. 5 cm.

8.1.19

Monteer nu alle verdere treden van de 

binnenste trapboom en verbind ze met de 

resterende asschroeven (aandraaimoment 

2Nm).

Als de asschroef niet kan worden 

aangedraaid, ligt het boorgat van het 

trapboomelement niet exact op één lijn met 

het boorgat van de trede. Beweeg de 

onderdelen heen en weer totdat de as kan 

worden ingebracht. 

Controleer na elke keer vastschroeven dmv 

het optillen de trede of er voldoende 

demping van de trede is (zie 8.1.18).

Vouw de stukjes karton één keer in het 
midden. Zet de treden één voor één rechtop 
en duw het gevouwen karton tussen de 
trede en de trapboom (zie foto). 

8.1.21

Wanneer alle treden rechtopstaan, worden 
alle treden behalve de twee buitenste 
treden en de middelste trede in een iets 
schuine stand gezet (iets meer dan 90°).

De eerste, één middelste en de laatste trede 
moeten in een hoek van ongeveer 90° ten 
opzichte van de trapboom blijven staan, 
zodat vervolgens de buitenste trapboom kan 
worden geplaatst.
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8.1.23

Verbind vervolgens de overige treden met de 

buitenste trapboom zodat alle treden tussen 

de trapboomvorken zitten.

Om de asschroeven in de treden te kunnen 

plaatsen dienen de boorgaten van de 

trapboomvorken op één lijn te staan met de 

boorgaten van de trede. Om dit te bereiken 

moet het oppervlak van de trapboomvork 

gelijk liggen met het oppervlak van de trede. 

Indien de trede over de trapboom uitsteekt, 

dient de trapboom iets naar boven verplaatst 

te worden.

8.1.22

Het aanbrengen van de buitenste trapboom: 

De punt van de buitenste trapboom dient 

diagonaal gespiegeld aan de binnenste 

trapboom geplaatst te worden, d.w.z. de 

punt van de buitenste trapboom wijst in 

tegengestelde richting van de punt van de 

binnenste trapboom. Til de buitenste 

trapbomen met twee man op en druk eerst 

de buitenste en de middelste traptreden in 

de vorken van de buitenste trapboom. 

Let op! In de laatste vork van de 

buitenste trapboom komt geen trede (op de 

foto rechts).

8.1.24

Draai de asschroeven aan met de 
inbussleutel en bevestig zo de overige 
treden met de trapboom. 
(aandraaimoment 2Nm).

Voor het indraaien van de asschroef 
moeten de boorgaten van de 
trapboomelementen en de trede op één lijn 
liggen. Indien nodig kunt u de exacte positie 
vinden door de trapboomvorken iets in de 
richting van de trede te bewegen.

8.1.25

Nu wordt de optrede gekort tot uw 
individuele hoogte van de trede. Ga hiervoor 
aan het einde van de trap staan waar het 
extra trapboomelement is gemonteerd (lege 
vork).
Voordat u de hoogte van de eerste trede
aftekend op de buitenste trapboom, zorgt u 
er met een winkelhaak voor dat de trede in 
90° ten opzichte van de trapboom komt te 
staan.
Meet met een duimstok vanaf de bovenrand
van de trede (zie markering op de foto) en 
markeer de hoogte van uw eerste trede (te 
vinden op uw factuur) met een potlood op 
de buitenste trapboom.
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Trek met behulp van een winkelhaak een lijn 

om de markering doorlopend over de 

buitenste trapboom te tekenen.

Herhaal de procedure voor de binnenste 
trapboom. 
Zorg er opnieuw voor dat de treden in een 
hoek van 90° ten opzichte van de trapboom 
staan.
Meet vanaf de bovenrand van de trede.

Controleer voordat u gaat zagen of er geen 
expansiehuls in het snijvlak zit en trek deze 
er eventueel uit voordat u gaat zagen. Zaag 
beide trapboomelementen af bij de 
gemarkeerde snijrand. Gebruik hiervoor een 
Japanse zaag of cirkelzaag. 

8.1.26

Verwijder de gevouwen kartonnen stukjes en 
leg de trap vervolgens plat neer, zodat de 
zichtbare kant naar boven wijst.
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8.1.27

Voorbereiding voor de wandmontage:

Leg de bijgevoegde afstandhouders (dunne 

trapboomelementen) op de binnenste 

trapboom. 

Plaats ze ter hoogte van; de eerste traptrede, 

de laatste traptrede en op gelijke afstanden in 

het midden van de trap.

Bij constructies met houten balken of 

gipsplaatconstructies moet u de 

afstandhouders en dus de doorvoeropeningen 

zo plaatsen dat deze later direct tegen de 

wandbevestigingspunten liggen (bv. de 

afstanden tussen de houten balken van de 

wandconstructie).

Nu worden de doorgangsgaten voor de 
wandinstallatie voorgeboord. Leg een stuk hout 
o.i.d. onder het te boren gat, plaats de boor in 
het voorgeboorde gat van de afstandhouder en 
doorboor de trapboom (6mm boor).

De afstandhouders worden pas in de 
volgende stap aan de trap vastgeschroefd.

Let er bij het plaatsen van de 
afstandhouders op dat de uitgefreesde ruit 
van de afstandhouders overeenkomen met 
die van de trapboomelementen.

De afstandhouders dienen voor de 
volgende stap als boorsjablonen. 

Het is niet erg mocht het laagste 
schroefverbindingspunt zijn afgezaagd, één 
schroefverbinding bij de laagste trede is 
voldoende.

Nadat u alle gaten heeft geboord, neemt u 
de afstandhouders van de trap en draait u 
de trap om, zodat de muurzijde naar boven 
is gericht.
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Plaats de afstandhouders terug op de 

binnenste trapboom zodat de boorgaten 

op elkaar liggen.

Schroef nu de afstandhouders vast aan de 

trapboom. Gebruik hiervoor de 

voorgeboorde kleine gaatjes in de 

afstandhouders en de bijgeleverde 3x16 

Spax schroeven (nr. 9). 

Als alle afstandhouders aan de trapboom 
zijn vastgeschroefd, is de trap klaar voor 
wandmontage.

Eventueel moet u de afstandhouder van het 
eerste trapboomelement inkorten. 

Zaag hiervoor het uitstekende deel van de 
afstandhouder af met een Japanse- of 
handcirkelzaag. 



8. Installatie-instructies

8.2 Wandmontage Klapster Ultralight / Klapster SLIM

8.2.1

Lijn de trap uit met de muur, bij voorkeur met 

ten minste twee personen.

Wanneer u de trap draagt, moet u ervoor 

zorgen dat hij verticaal wordt gehouden. Dit 

minimaliseert de belasting op de 

trapconstructie en voorkomt dat de trap 

onbedoeld uitklapt.

Opgelet: Verwijder indien nodig de plint op de 

plek van installatie. Alternatief moet de trap 

met afstandhouders ter dikte van de plint aan 

de muur worden vastgeschroefd. 

8.2.2

De trap staat correct wanneer de bovenste 

trede evenwijdig loopt met het plafond en het 

laatste trapboomelement  van de binnenste 

trapboom volledig vlak op de vloer rust. 

De trap kan nauwkeurig worden uitgelijnd met een waterpas. De waterpas moet worden aangebracht 

op de kopse kant van de buitenste trapboom ter hoogte van de onderste traptrede.

✓ 
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8.2.3

Verzink voorgeboorde gaten met een 

verzinkboor. Verzinken voorkomt dat de 

coating beschadigd bij vastschroeven aan de 

wand.

8.2.5.ff

De schroef moet er zo ingedraaid worden, dat 

de schroefkop aansluit op de trapboom.

8.2.5

Schroef de trap aan de muur. Draai alle schroeven 

eerst losjes aan voordat u ze gelijkmatig 

vastdraait. Kies altijd de juiste schroeven 

afhankelijk van uw muur / metselwerk.

Indien u achteraf vaststelt dat de trap ongelijk  

aan de muur ligt, moet u de oneffenheid van uw 

muur aanpassen. 

8.2.4

Houten of balken constructies: zie 8.2.5

Stenen of betonnen muren: Vóór de montage 

moet u gaten in de muur boren met een steen-

/betonboor. Markeer de boorgaten op de muur 

of boor door de trapboom het stucwerk of de 

muur aan. Haal de trap weg, boor de gaten en 

plaats vervolgens pluggen (passend bij het 

metselwerk) in de boorgaten. Plaats vervolgens 

de trap aan de muur in zijn definitieve positie.
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8.2.6

Montage van de tapschijf: 

De volgende stap is het monteren van de 

tapschijf. Ga hiervoor op de bovenverdieping of 

op een ladder staan. Klap de trap uit en duw de 

tapschijf tussen de kopse kant van de buitenste 

trapboom en het plafond (zie foto). 

8.2.7

Er staat een markering op de zijkant van de 

tapschijf. Gebruik een potlood om de 

markering (1) door te trekken op de kopse kant 

van het plafond. 

8.2.6 ff.

Dunne plafonds: De schijf hoeft niet per se 

ter hoogte van de onderste markering te liggen 

(8.2.6). Belangrijk is dat het gehele oppervlak 

van de tapschijf tegen de kopse kant van het 

plafond ligt. Bij dunne plafonds of balken kan de 

tapschijf tot aan het begin van de groef in het 

trapboom element worden geschoven. Markeer 

voor latere montage de positie tot waar u de 

tapschijf op de trapboom hebt geschoven. 

8.2.6 ff.

Lijn de bovenrand van de tapschijf uit met de 

onderste markering op de trapboom.

1
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8.2.8

Klap de trap op. Meet 15 mm horizontaal 

richting de trap uit. Markeer ook dit punt op 

de kopse kant van het plafond.

De markering bepaalt de latere positie van 

de opvangschroef voor de tapschijf. Het exact

meten, markeren en boren van deze positie is 

daarom essentieel. Als afwijkingen te groot 

zijn, kan de schroef de tapschijf niet opvangen.

8.2.10 ff.

De schroefkop moet 3-4 mm uitsteken, 

zodat de schroef de tapschijf later kan 

opvangen.

8.2.10

Draai de opvangschroef (nr. 11 hoofdstuk 7)  voor 

de tapschijf in het plafond.

8.2.9

Of u het schroefgat moet voorboren hangt af 

van het materiaal van uw plafond.

Stenen of betonnen plafonds: Gebruik een 

plug die past bij het materiaal van uw plafond 

en past bij de maat van de opvangschroef.
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8.2.11

Plaats de tapschijf weer op de laagste 

markering of, bij dunne plafonds, op de 

gemarkeerde positie (8.2.6 ff).

Het is van groot belang dat u de tapschijf op 

de exacte positie aanbrengt! (8.2.8)

Monteer de tapschijf op de buitenste 

trapboom. Boor de gaten voor met een kleine 

boor (bijv. 3 mm) en schroef de tapschijf 

vervolgens vast met de Spax-schroeven (5x25).

Let op! De verzinkingen van de boorgaten in 

de tapschijf moeten naar buiten (dus zichtbaar) 

zijn gericht.

8.2.13 ff.

Draai de potmagneten in de geboorde gaten. 

8.2.13

Het aanbrengen van de potmagneten:

Boor twee gaten van ca. 15 mm diep met een   

5,5 mm boortje aan de binnenzijde van de 

buitenste trapboom. Boor de gaten gelijkmatig 

verdeeld over de trap (bijv. ter hoogte van trede  

3 en 8). Indien u geen 5,5 mm boortje bij de hand 

heeft, kunt u alternatief een 8 mm boor 

gebruiken en vervolgens een van de extra 

expansiehulzen in het boorgat plaatsen.

8.2.12

Afstellen van de opvangschroef:

Klap de trap uit en controleer of de 

opvangschroef vrijwel zonder speling in de 

uitsparing van de tapschijf valt.  

Dit is het geval wanneer er bij volledig 

uitgeklapte trap geen spleet zichtbaar is tussen 

de tapschijf en het plafond. 

De speling kan worden aangepast door de 

opvangschroef aan- of los te draaien.

Het opvangen van de tapschijf moet zonder al 

te veel kracht mogelijk zijn.

Om de kopse kant van uw plafond tegen 

krassen te beschermen, raden wij u aan 

bescherming in de vorm van vilt, kurk, folie of 

iets dergelijks aan te brengen op de plek waar de 

tapschijf het plafond raakt.
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8.2.13 ff.

Montage van de magneetschroef:

Plaats de schroeven (nr. 11 hoofdstuk 7) op het 

midden van de magneten. Klap de trap in en 

breng de plaats van de schroeven aan op de 

muur/wand door de trap licht aan te drukken. 

8.2.13 ff.

Afhankelijk van de eigenschappen van de muur, 

moet u op de gemarkeerde plaats de gaten 

voorboren.

Stenen of betonnen muren: Gebruik een plug 

die past bij het materiaal van uw muur en past 

bij de maat van de schroef voor de magneet.

Schroef vervolgens de schroef er zo in dat deze 

strak tegen de muur/wand ligt.

raumvonwert GmbH

Gwinnerstraße 46

60388 Frankfurt am Main

Tel: 069 153201180

info@klapster.de

Hout is een natuurproduct: 

er kunnen altijd variaties in kleur en structuur zijn


