OPMETEN
Trapleuningen
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Z - 12 cm

X - 12 cm

X

Y - 24 cm

LENGTE
Leuning 1

Bepaal waar de leuning moet beginnen en meet de lengte tot in de hoek (maat X).
Lengte leuning 1 = X - 12 cm

Leuning 2

Meet de afstand tussen de muren (maat Y).
Lengte leuning 2 = Y - 24 cm

Leuning 3

Bepaal het eindpunt van de leuning en meet de lengte tot in de hoek (maat Z).
Lengte leuning 3 = Z - 12 cm

TIP

Houd voor het mooiste resultaat een marge van ca. 12 cm vanuit de hoeken. Meet
altijd evenwijdig aan de trap.
Hang uw trapleuning op de hoogte die u zelf het prettigste vindt.
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AANTAL EN POSITIE
Leuningdragers
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MONTAGE HOOGTE

POSITIE LEUNINGDRAGERS

Z

X - 12 cm

Z - 12 cm

Een standaard trapleuning hangt meestal op een hoogte (maat A) van 80 en 90 cm, gemeten vanaf de vóórkant van de traptrede.
X

Hoogte A

Y - 24 cm

Tenzij u ons de maten doorgeeft bepaalt RVS Land zelf de positie van de dragers op de leuning.
- Bij korte leuningen plaatsen we de eerste drager meestal op 100 mm van de kant.
- Bij de langere leuningen is het mooier om de eerste dragers op 150 a 200 mm uit de kanten te plaatsen.
U kunt ook zelf de positie van de leuningdragers bepalen, bijvoorbeeld als u een bestaande leuning
gaat vervangen en er al gaten in de muur zitten. Let dan wel op de bevestiging van de leuningdragers.
Deze maten kunt u dan bij de opmerkingen aan ons doorgeven. Hierbij kunt u het beste de afstanden
doorgeven zoals ze op bovenstaande ﬁguur zijn weergegeven.
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