Vlieringtrap
Type 1180 en 1200

2-delig hout

raveelbak

verdekt liggend scharnier

aftimmerlat (optie)
trekveer
hefarm

plafondluik
vurenhouten trapboom en treden

leuning (optie)

trapboomgeleider

antislip

knipsluiting

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerken

2-delige vurenhouten vieringtrap
levering incl. raveelbak, luik en beslag
luikbalancering d.m.v. robuuste hefarmen
gedeeltelijk zwenkruimte benodigd op de
verdieping
vlieringtrap aaneensluitend, gedeeltelijk
opliggend
treden voorzien van antislip profilering
treden verankerd d.m.v. zwaluwstaartverbinding
luikvergrendeling door knipsluiting
duurzame constructie.

verlijmde
zwaluwstaart verbinding
type 1180

bladveer sluiting

Innovatief in Garagedeuren

type

Novoferm 2-delige houten schuiftrap incl. raveelbak en luik.
Toepassing vindt plaats in de woningbouw. Trap ten behoeve van
toetreding van hoger gelegen ruimten (zolder).

1180 en type 1200

Novoferm, 2-delige vurenhouten vlieringtrap, type 1180

Novoferm, 2-delige vurenhouten vlieringtrap, type 1200

Type 1180 is een vlieringtrap voorzien van antislipprofiel op de treden,
die geleverd wordt inclusief afgewerkte vurenhouten raveelbak. Het luik
van meubelplaat is hierin reeds afgehangen. In de raveelbak zijn hefarmen en trekveren gemonteerd, die zorgen voor een correcte balancering en voor het sluiten van het luik. De ontgrendeling en vergrendeling
van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. bijgeleverde duw-/trekstok. In gesloten toestand ligt de trap - door de schuifconstructie - gedeeltelijk op het luik en de zoldervloer, zodat er enige zwenkruimte benodigd is. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd
met als resultaat een snelle en probleemloze montage. Tevens wordt de
trap geleverd in een transparante folieverpakking, zodat schade (bijv.
door transport of vocht) tot een minimum wordt beperkt.

Zie omschrijving type 1180 echter door de speciale trapboomverbinding
staan de trapbomen (bij ingebruikname) in elkaars verlengde.

Samenstelling, opbouw

Materialen en afmetingen
•
•
•
•

2-delige vurenhouten vlieringtrap.
Vurenhouten trapbomen 20 mm dik.
Maximale lengte vlieringtrap onderkantplafond 2800 mm.
Vurenhouten treden 20 mm dik, 360 mm breed, 80 mm diep en
voorzien van antislipprofiel.
• Vurenhouten raveelbak 195 mm hoog en 20 mm dik.
• Standaard raveelbakmaat:
ruwe trapsparing
(A)

600 x 1000
600 x 1100
600 x 1200
700 x 1000
700 x 1100
700 x 1200

•
•
•
•

raveelbakhoogte
(B)
195
195
195
195
195
195

plafondhoogte
(F)

2300-2800
2300-2800
2300-2800
2300-2800
2300-2800
2300-2800
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Vlieringtrap

Samenstelling, opbouw

Materialen en afmetingen

Zie omschrijving type 1180 echter:
• Onderluik standaard voorzien van knipsluiting
• Standaard raveelbakmaat:
ruwe trapsparing
(A)

700 x 1300

raveelbakhoogte
(B)
195

plafondhoogte
(F)
2300-2800

zwenkmaat (D)
op zoldervloer
op aanvraag

andere maten op aanvraag

Afwerking, accessoires

Zie omschrijving type 1180.

zwenkmaat (D)
op zoldervloer

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

andere maten op aanvraag

Hefarmen (2st.) gegalvaniseerd voor ondersteuning plafondluik.
Trekveren t.b.v. hefarmen.
Meubelplaat vloerluik 13 mm dik.
Onderluik met trekkoord of knipsluiting afhankelijk van baklengte.

type 1200

trapboom in één lijn

Afwerking

Houten trap

• Standaard onbehandeld (eventueel gelakt).
Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten

• Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).
Bijhorend beslag

Accessoires
•
•
•
•
•

Leuning.
Traphek.
Gegronde aftimmerlatten.
Gegronde en geïsoleerde luiken.
Brandwerend luik.

type 1180 ingeschoven

type 1200 ingeschoven

traphek
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technische wijzigingen, druk en zetfouten voorbehouden

• Gegalvaniseerd.

