KLUSWIJZER TRAPLEUNINGEN

VRAGEN OF TIPS: MAIL@HETZALWERKEN.nl

Extra trapleuning binnen
Wanneer
Soms hebben mensen houvast nodig bij trappen of treden,
of is een deugdelijke (tweede) trapleuning een voorwaarde
om naar huis te mogen na revalidatie.

Plaatsen

› Bepaal de positie van de onderste leuningdrager, houd

›
›
›
›

als standaard 1 meter boven het midden van de treden
aan, of – indien aanwezig – de hoogte van de andere
leuning, en zet de buitenste dragers tijdelijk vast met
een schroef en plug in de muur.
Bevestig de leuning op de dragers en teken alle boorgaten op de muur af (met maximaal 80 cm tussenruimte).
Schroef de buitenste leuningdragers weer los en boor
alle gaten.
Zet de buitenste leuningdragers weer vast met een
schroef en plaats vervolgens alle leuningdragers.
Controleer of de leuning goed vast zit (door er een flinke
ruk aan te geven).

Materiaal

› Leuning.
› Leuningdragers (mini›
›

maal 1 leuningdrager per
80 cm).
Eindkappen indien
gewenst.
Er bestaan ook koppelstukken voor trappen
met boven- en/of
onderkwart.

Gedraaide trap :
extra handgrepen
Bij gedraaide trappen met een centrale (vierkante)
staander of muur is het mogelijk korte leuningdelen of
handgrepen verticaal te plaatsen.

VOOR MEER KLUSWIJZERS: KIJK OP WWW.ZORGVRIJSTAAT.NL/KLUSWIJZERS

(Extra) trapleuning bUITen
Wanneer

Buitenleuning van STEIGERBUIS

Dit kan een oplossing zijn wanneer iemand moeilijk zijn
huis in en uit kan vanwege een paar treden bij de voor- of
achterdeur, maar niet van een rollator afhankelijk is.

Plaatsen

› Bepaal de lengte van staanders en leuning (hoogte
›
›
Materiaal

› Tuinpalen 68 x 68 mm.
› Koppelstukken ijzer.
› Impregneer en kwast.
› Carosserieringen.
› Schroeven en pluggen.

Buitenleuning van TUINPALEN
Plaatsen

› Bepaal de lengte van staanders en leuning (hoogte
›
›
›

leuning ongeveer 1 meter boven het midden van de
trapdelen), plaats de staanders.
Bepaal de hellingshoek van de leuning (gelijk laten
lopen met trap). Teken af op staanders, door de leuning
met lijmtangen of een hulpschroef vast te zetten.
Smeer gezaagde kanten in met impregneer.
Bevestig de koppelplaten en de leuning.

›

leuning ongeveer 1 meter boven het midden van de
trapdelen, hellingshoek leuning gelijk laten lopen met
hellingshoek trap).
Zaag of slijp de buizen op lengte (dit is een lastige klus).
Bevestig het koppelstuk. Hiervoor heb je eigenlijk een
klein stuk steigerbuis van 42 mm nodig, maar een stukje
van een hardhouten trapleuning 42 mm voldoet ook
prima; vastdraaien met behulp van inbussleutel M9.
Bepaal de plaatsing van scharniervoeten. Let daarbij op
de hellingshoek van de leuning.

Materiaal

› Steigerbuis.
› 2x scharniervoet.
› 2x huls vrouwelijk.
› 1x hoek verstelbaar.
› 2x bout en moer M10.
› Bevestigingsmaterialen.

