Schaartrap
Type 2400 en 2600
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gelaste aluminium
treden met antislip
profilering

Kenmerken

schaartrap uit gegoten aluminium profielen
levering incl. raveelbak, luik en beslag
luikbalancering d.m.v. robuuste hefarmen
geschikt voor de hogere plafondhoogtes
halfautomatische bediening
treden voorzien van antislip profilering
extra brede en diepe treden
luikvergrendeling door knipsluiting
zeer licht bedienbaar.

type 2400

kunststof eindkap

Innovatief in Garagedeuren

type

Novoferm halfautomatische schaartrap inclusief raveelbak en luik.
Toepassing vindt plaats in de woning- en utiliteitsbouw. Trap ten
behoeve van toetreding van hoger gelegen (technische) ruimten
(zolder).

Novoferm, aluminium schaartrap, type 2400

Samenstelling, opbouw

Type 2400 is een gegoten aluminium schaartrap voorzien van antislip
profiel op de 130 mm diepe en 380 mm brede 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. Door de gemonteerde trekveer tussen luik en
trap, is de bediening uiterst licht en eenvoudig. De ontgrendeling en vergrendeling van het luik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v.
bijgeleverde duw-/ trekstok. In gesloten toestand ligt de schaartrap, door
de speciale schaarconstructie, volledig op het luik, zodat er geen zwenkruimte benodigd is. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd
met als resultaat een snelle en probleemloze montage.

Materialen en afmetingen

• Gegoten aluminium schaartrap.
• Maximale lengte schaartrap tot onderkantplafond 3700 mm.
• Getrokken aluminiumtreden 130 mm diep en 380 mm breed en
voorzien van antislipprofiel.
• Vurenhouten raveelbak 195 mm hoog en 20 mm dik.
• Standaard raveelbakmaat:
ruwe trapsparing
(A)

700 x 1200
700 x 1400

•
•
•
•

raveelbakhoogte
(B)
195
195

plafondhoogte
(F)

2400 en type 2600

Novoferm, aluminium schaartrap, type 2600

uitgave : mei 2008

Vlieringtrap

Samenstelling, opbouw

Zie omschrijving type 2400, echter gegoten aluminium trapdelen vervangen door getrokken aluminium trapdelen. Schaartrap type 2600 wordt
geleverd exclusief trekveer tussen luik en trap.
Materialen en afmetingen:

Zie omschrijving type 2400 echter:
• Getrokken aluminium schaartrap.
• Maximale lengte schaartrap tot onderkant plafond 3000 mm.
• Aluminium treden 90 mm diep en 360 mm breed en voorzien van
antislipprofiel.
• Geen trekveer tussen luik en trap.
• Standaard raveelbakmaat:
ruwe trapsparing
(A)
700 x 1200

raveelbakhoogte
(B)
195

plafondhoogte
(F)
2300-3000

andere maten op aanvraag

Afwerking

Zie omschrijving type 2400.
Opmerking

Leuning niet mogelijk.

2300-3450
3460-3700

andere maten op aanvraag

Hefarmen (2st.gegalvaniseerd) voor ondersteuning vloerluik.
Trekveren t.b.v. hefarmen.
Meubelplaat plafondluik 19 mm dik.
Onderluik met knipsluiting.

Afwerking

type 2600

Aluminium trap

•

Onbehandeld.

•

Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

•

Gegalvaniseerd.

Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten
Bijhorend beslag

type 2400 ingevouwen
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Leuning.
Traphek.
Gegronde aftimmerlatten.
Gegronde en geïsoleerde luiken.
Brandwerend luik.
Levering inclusief certificaat mogelijk.
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traphek

Novoferm Woningbouwproducten
postbus 220 7600 AE Almelo tel : 0546 - 580 680 fax : 088 - 8888 580 E-mail : woningbouw@novoferm.nl

technische wijzigingen, druk en zetfouten voorbehouden

Accessoires

