Montagehandleiding
Houten trapleuning met leuningdrager model C of D

Boomstam trapleuning met leuningdrager model C of D

Personen

Moeilijkheidsgraad

Tijdsduur
circa 1 uur

Materialen: door ons meegeleverd
• Trapleuning

• Stokeinden (1 per drager)

• Leuningdragers

• Pluggen 10 mm (1 per drager)

• Kruiskopschroeven (2 per drager)

Gereedschap: wat heb je nodig
• Rolmaat

• Steen- of betonboor 10 mm

• Potlood

• Kruiskopbitje of -schroevendraaier

• (Accu)boormachine

Heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.
T:
E:
W:

085 – 06 06 557
info@trapleuningexpert.nl
trapleuningexpert.nl

Liever montage uitbesteden?
Laat je trapleuningen plaatsen door
een vakman van onze partner Zoofy.
Kijk op: trapleuningexpert.nl/service/
montageservice

Stappenplan
Controleer je bestelling
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Pak de trapleuningen uit de verpakking. Ga hierbij
voorzichtig te werk. Gebruik geen scherpe voorwerpen en
leg de trapleuningen op een zachte ondergrond om
beschadigingen te voorkomen. Controleer even of de
bestelling compleet is. Mocht er iets onjuist zijn? Laat het
ons dan even weten.

Bepaal en markeer de hoogte van je trapleuning

2

Doorgaans wordt een trapleuning op heuphoogte (circa
90 cm) geplaatst. Je kunt hier natuurlijk naar eigen wens
van afwijken.

Bepaal waar je de trapleuning wilt laten beginnen en
eindigen. En teken op de muur met een potlood het begin
en het einde van de trapleuning op de juiste hoogte af.
Tip: doorgaans begint een trapleuning aan het
begin van de eerste traptrede en eindigt aan het
begin van de laatste traptrede. Maar je kunt aan het
begin en/of einde van de trap kiezen voor een extra
aanloop. Houd in de hoeken circa 12 cm afstand
van de muur.
Tip: om beschadiging aan de muur te voorkomen
kun je in plaats van een potlood ook schilderstape
gebruiken.

Teken de positie van de eerste en laatste
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leuningdrager af
Til de trapleuning met z’n tweeën op. Pak beide een
uiteinde vast en houd de leuning op de afgetekende
hoogte.
Pak vervolgens beide een leuningdrager. Plaats de
leuningdrager met één hand tegen de muur en
trapleuning. Met de andere hand markeer je met een
potlood de positie van het boorgat op de muur.
Meestal worden de eerste en laatste leuninghouders op
ongeveer 15 cm van de uiteinden geplaatst. Natuurlijk kun
je hier naar eigen wens van afwijken.

Boor de eerste gaten in de muur
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Leg de trapleuning even aan de klant. Boor op de twee
gemarkeerde plaatsen een gat van 10 mm in de muur.
Tip: houd bij het boren meteen een stofzuiger onder
de boormachine. Zorg ervoor dat je het gruis in het
boorgat met de stofzuiger eruit zuigt.

Bevestig de leuningdragers aan de muur
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Steek de meegeleverde pluggen in de boorgaten.
Draai vervolgens de stokeinden op de leuningdragers. De
leuningdrager met stokeind kun je nu gemakkelijk, samen
met het muurrozet, in de muur draaien.
Tip: bevestig je de trapleuning tegen een holle
wand? Dan kun je het beste hiervoor speciale
hollewandpluggen gebruiken.

Monteer de tussenliggende leuningdragers
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Leg de trapleuning losjes op beide leuningdragers en
draai de dragers zodanig dat de trapleuning mooi in de
leuninghouders valt.
Moeten er nog tussenliggende leuningdragers geplaatst
worden? Laat dan één iemand de leuning vasthouden, je
kunt deze laten rusten op de al geplaatste leuningdragers.
De ander meet waar de tussenliggende leuningdragers
geplaatst moeten worden. Markeer met een potlood het
boorgat van deze leuningdragers op de muur.
Boor de gaten van de tussenliggende dragers (10 mm),
stop de pluggen erin en schroef de tussenliggende
leuningdragers vast aan de muur.
Tip: Boomstam trapleuningen lopen niet altijd recht.
Het kan daardoor voorkomen dat het niet mogelijk is
om de tussenliggende dragers precies in het midden
te plaatsen. Je kunt de leuning een beetje draaien
voor het beste resultaat.

Bevestig de trapleuning aan de leuningdragers
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Je kunt nu de trapleuning aan de leuningdragers
bevestigen met de kruiskopschroeven.
Tip: het is aan te raden om in de trapleuning eerst
een klein gaatje (2 à 3 mm) voor te boren. De
schroef gaat dan makkelijker in het hout.

Controleer op een goede montage

8

Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid.
Controleer altijd even of de trapleuning stevig en veilig
gemonteerd is. Is alles in orde? Dan kun je gaan genieten
van je nieuwe trapleuning!

Schrijf een review en stuur ons een foto
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Ben je tevreden over onze service? Laat dit dan aan ons
en onze toekomstige klanten weten door het achterlaten
van een beoordeling. Voor het schrijven van een review
ga je naar onderstaande link of scan je de QR-code.
www.trapleuningexpert.nl/service/review

Ook zijn wij altijd heel erg benieuwd naar het
eindresultaat. Daarom zouden we het leuk vinden als je
ons een foto stuurt van de trapleuningen. Een foto stuur je
gemakkelijk naar ons via mail (info@trapleuningexpert.nl)
of via WhatsApp (085 – 06 06 557). Alvast bedankt!

