Van Der Schoot Trappen BV
Trapinformatie en assortiment

Van Der Schoot Trappen BV
Haven 15
5161 PB Sprang-Capelle
Telefoon: 0416-312293
Fax:0416-316786
Internet: www.vanderschoot.nl

Leuningmodellen
Leuning Ø38 mm Houtsoort Mahonie.
Deze is uitsluitend als muurleuning
verkrijgbaar.
Artikelnummer: ML2038

Leuning 38 x 60mm bovenzijde
geprofileerd D38
Artikelnummer: ML2070

Leuning 38 x 60mm bovenzijde vlak
Artikelnummer: ML2050

Leuning 38 x 90mm bovenzijde
geprofileerd D38
Artikelnummer: ML2071

Leuning 38 x 90mm bovenzijde vlak
Artikelnummer: ML2051

Leuning 38 x 120mm bovenzijde
geprofileerd D38
Artikelnummer: ML2072

Leuning 38 x 120mm bovenzijde vlak
Artikelnummer: ML2052

Leuning 65 x 75mm bovenzijde
geprofileerd D38
Artikelnummer: ML2073

Leuning 38 x 60mm bovenzijde
geprofileerd Omega
Artikelnummer: ML2060

Leuning 38 x 90mm bovenzijde
geprofileerd Omega
Artikelnummer: ML2061

Leuning 38 x 120mm bovenzijde
geprofileerd Omega
Artikelnummer: ML2062

Leuning 65 x 75mm bovenzijde
geprofileerd Omega
Artikelnummer: ML2063

-2-

Balustermodellen
Hieronder staan onze balusters zoals wij ze standaard in ons pakket hebben. Voor de houten balusters is het
wellicht ook mogelijk om bestaande balusters te reproduceren. Dit natuurlijk altijd in overleg.
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Bovenstaande baluster PH1001 heeft een maatvoering van ±40 x 18mm,
PH1002 t/m PH1005 hebben een maatvoering van ±60 x 18mm.
De balusters van het type RH (uitgezonderd RH1022) worden gemaakt van hout met
een kopmaat van ±40 x 40mm.
Balusters van het type KH worden gemaakt van hout met een kopmaat ±42,5 x
42,5mm. Deze worden automatisch geplaatst onder een zwaardere hekregel.

nb.: Baluster RH1022 is onze standaard baluster.
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Spillen
Spillen kunnen in vele varianten worden afgewerkt, daarvoor hebben we voor U een aantal standaard
modellen samengesteld. Standaard worden alle spillen afgewerkt met een ronde kant van radius 6mm.
Hieronder staan andere mogelijkheden die onderdeling ook te combineren zijn.

Standaard Spil 65 x 65 mm afgerond met R6
Artikelnummer: SP010

Standaard Spil 115 x 65 mm afgerond met R6
Artikelnummer: SP020

Standaard Spil 90 x 90 mm afgerond met R6
Artikelnummer: SP030

Bovenstaande spillen zijn volgens onze standaard maten. Het kan zijn dat er situaties zijn waarbij er een
afwijkende maat nodig is. Ook dit is allemaal mogelijk.
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Spilkoppen
Spillen kunnen aan de bovenkant op verschillende manieren worden afgewerkt. Standaard is vlak, zoals
op de voorgaande pagina te zien is. Hieronder ziet U een aantal mogelijkheden die wij standaard in ons
pakket hebben. Andere mogelijkheden zijn in overleg mogelijk.

Spilkop aan vier zijden schuin afgewerkt met “pyramidekop”
Artikelnummer: 110

Spilkop aan vier zijden schuin afgewerkt met “pyramidekop” en aan de bovenzijde
een dwarsgroef gefreesd
Artikelnummer: 111

Spilkop met opgelijmde spilkap, afgewerkt met pyramidekop. Onderzijde kap is
afgerond met R6
Artikelnummer: 112

Spilkop met opgelijmde spilkap, afgewerkt met diverse profileringen. Onderzijde
kap is afgerond met R6
Artikelnummer: 113
Spilkop met opgelijmde spilkap, afgewerkt met diverse profileringen. Onderzijde
kap is afgerond met R6
Artikelnummer: 114
Spilkop met opgelijmde spilkap, afgewerkt met diverse profileringen. Onderzijde
kap is afgerond met R6
Artikelnummer: 115
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Spilkoppen
Spilkop afgewerkt met houten bol, afgeronde hoeken. Dit is ook mogelijk zonder afgeronde hoeken.
Artikelnummer met afgeronde hoeken:
150
Artikelnummer zonder afgeronde hoeken: 151
Spilkop afgewerkt met houten knop, afgeronde hoeken. Dit is ook mogelijk zonder afgeronde hoeken.
Artikelnummer met afgeronde hoeken:
152
Artikelnummer zonder afgeronde hoeken: 153
Spilknop met aangelijmde spilkap, afgewerkt met infegreesde R6, zogenaamde
“duivenjager”.
Artikelnummer:

154

Spilkop afgewerkt met houten bol en onderliggende kraag.
Artikelnummer:

155

Spilkop afgewerkt met roestvast stalen bol, boldiameter 100mm. Deze is ook verkrijgbaar
met diameter 80mm en 120mm. Onze standaard is 100mm.
Artikelnummer diameter 80mm:
Artikelnummer diameter 100mm:
Artikelnummer diameter 120mm:

180
181
182

Spilkop afgewerkt met gietijzeren knop, boldiameter 90mm. Deze is ook verkrijgbaar met
boldiameter 110mm en 70mm. Onze standaard is 90mm.
Artikelnummer diameter 70mm:
Artikelnummer diameter 90mm:
Artikelnummer diameter 110mm:

183
184
185

Spilkop afgewerkt met gietijzeren sierkop, diameter 75mm. Deze is ook verkrijgbaar met
boldiameter 100mm en 60mm. Onze standaard is 75mm.
Artikelnummer diameter 60mm:
Artikelnummer diameter 75mm:
Artikelnummer diameter 100mm:

186
187
188
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Spilzijden
Spillen kunnen aan de zijden op verschillende manieren worden afgewerkt. Standaard is vlak, zoals op de
voorgaande pagina te zien is. Hieronder ziet U een aantal mogelijkheden die wij standaard in ons pakket hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk om in geval van gedraaide balusters spillen in dezelfde vorm te
laten draaien als de balusters. Andere mogelijkheden zijn in overleg mogelijk.

Spil aan de zijden afgewerkt met ingevallen
“vellingkant”en één groef per
zijde.

Spil aan de zijden afgewerkt
met ingevallen “vellingkant”.
Artikelnummer: 1300

Artikelnummer: 1301

Spil aan de zijden afgewerkt met ingevallen
“vellingkant”en twee groeven
per zijde.

Spil aan de zijden afgewerkt met ingevallen
“vellingkant”en drie groeven
per zijde.

Artikelnummer: 1302

Artikelnummer: 1303

Voor het geven van het juiste artikelnummer voor de uitvoering van de spillen is een artikelnummer als
volgt opgebouwd:
		
Spilmodel Bijvoorbeeld: SP030-		

Spilkop 125-		

Spilzijde
1303
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Bloktreden
Aan het begin van de trap is het in sommige situaties mogelijk om een bloktrede aan de trap te maken.
We hebben daarin twee hoofdvormen gecreeerd die het meest voorkomen. Maar naturlijk is ook hier een
afwijkende vorm in te bedenken en toe te passen.

Bloktrede in rechte uitvoering

Bloktrede in ronde uitvoering
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Leuningdragers
Onderstaande muurleuningdragers zijn in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
• 41: Messing gepolijst
• 42: Chroom
• 43: Matchroom
• 45: Matnikkel
• 48: Messing gebruineerd
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Onderstaande muurleuningdragers zijn uitgevoerd in RVS :
• 21: RVS - V2A geslepen met korrel 240
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