Schaartrappen

"specials"
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Kenmerken

gelaste aluminium
treden met antislip
profilering

levering : raveelbak op maat voor verlaagd
plafond, inclusief luik en beslag
inclusief Novoferm vlieringtrap type 2400.

type 2420

kunststof eindkap

Innovatief in Garagedeuren

type

Novoferm, aluminium schaartrap, type 2420

Novoferm halfautomatische schaartrap incl. verhoogde raveelbak
en luik. Toepassing vindt plaats bij aanwezigheid van verlaagd- of
systeemplafond.

Samenstelling, opbouw

Type 2420 is een gegoten aluminium schaartrap, voorzien van antislipprofiel op de 130 mm diepe en 380 mm brede treden. De trap wordt
geleverd inclusief afgewerkte verhoogde meubelplaten raveelbak. De
verhoogde raveelbak wordt afhankelijk van de hoogte uitgevoerd met
treden, metaalversteviging en 2 leuningen. Het luik van meubelplaat is
reeds in de raveelbak 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 (zie omschrijving type 2400).
• Maximale lengte vlieringtrap onderkant plafond 3700 mm.
• Aluminiumtreden 130 mm diep en 380 mm breed en voorzien van
antislipprofiel.
• Raveelbak vervaardigd uit 19 mm dikke meubelplaat.
• Standaard raveelbakmaat:
ruwe trapsparing
(A)
600 x 1200
700 x 1200
600 x 1400
700 x 1400

•
•
•
•

raveelbakhoogte
(B)
afh. van situatie
afh. van situatie
afh. van situatie
afh. van situatie

plafondhoogte
(F)
2300-3450
2300-3450
3460-3700
3460-3700

2420 en type 360 / micro

Novoferm, aluminium schaartrap, type 360 / micro

Novoferm micro schaartrap standaard excl. raveelbak en luik
(raveelbak en luik wel leverbaar). Toepassing vindt plaats in de
woningbouw. Trap ten behoeve van toetreding van hoger gelegen
ruimten (zolder).
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Vlieringtrap

Samenstelling, opbouw

Type 360 micro is een getrokken aluminium schaartrap voorzien van
antislip profiel op de 90 mm diepe en 360 mm brede treden. Dit type
schaartrap is uitgevoerd met een tweetal gasveren. Deze gasveren zorgen ervoor dat de schaartrap in opgevouwen toestand compact wordt
gehouden (zie afbeelding). Montage van deze schaartrap geschied door
het vasthouden van de bijgeleverde montageplaat aan de wand of in
een sparing.
• Met behulp van de meegeleverde duw-/ trekstok is de schaartrap
eenvoudig te bedienen.
• Type 360 micro wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als
resultaat een snelle en probleemloze montage.
Materialen en afmetingen

• Getrokken aluminium schaartrap.
• Maximale lengte vlieringtrap onderkant plafond 3000 mm.
• Aluminium treden 90 mm diep, 360 mm breed en voorzien van antislipprofiel.
• Minimale sparingsmaat A : 500 x 600 mm.
• Gasveren (2st.) voor ondersteuning schaartrap.

Afwerking

Aluminium schaartrap

•

Onbehandeld.

•

Gegalvaniseerd.

Bijhorend beslag

Accessoires

andere maten op aanvraag

Zie omschrijving type 2420.

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

Afwerking

Aluminium trap

•

Onbehandeld.

•

Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

•

Gegalvaniseerd.

type 360 ingeschoven

Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten

Accessoires
•
•
•
•

Leuning t.b.v. schaartrap.
Brandwerend luik.
Opleg cilinderslot
Levering inclusief certificaat mogelijk.
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