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Werkwijze

Hoe gaat het nu eigenlijk? Binnen ons bedrijf is het gebruikelijk dat U als klant eerst een offerte aanvraagt.
Daarvoor hebben wij een aantal gegevens nodig zodat wij voor U een gerichte prijs uit kunnen brengen.
Wat heeft U dan zoal nodig? Wij denken dan aan het volgende:
Trapvorm
Uitvoering: open of dicht
Materiaalkeuze
Hoogte van de trap
Nieuwbouw of verbouw (bouwbesluit), of de richtmaten van het trapgat (trapgaten)
Accessoires zoals behandelen, muurleuningen, hekwerken en dergelijke
Waar de trap geplaatst gaat worden.
Informatie over de dingen die hierboven beschreven zijn, worden deze brochure verder toegelicht, zodat
U voldoende informatie heeft voor het aanvragen van een offerte. Dit kunt U
hier doen, maar als U liever heeft dat één van onze medewerkers U te woord
staat, kunt U natuurlijk met ons bellen. Hiermee kunt U wensen aangeven of een
afspraak maken voor een bezoek aan onze zaak.
U zult ondertussen wel begrijpen, dat het voor ons niet mogelijk is om “even snel
een richtprijs” te geven, gezien de mogelijkheden die wij U te bieden hebben.
Nadat we de benodigde gegevens verzameld hebben, gaan we over tot het
maken van een offerte. Deze wordt dan per post verstuurd en, indien U wilt, ook
gemaild of per fax verstuurd.
Na goedkeuring van de offerte wordt er door de klant aangegeven wanneer de
trap geplaatst kan worden. Meestal is dit al bekend bij de bestelling. Indien dit niet het geval is, worden
meet- en plaatsingsdata ongeveer twee weken voor plaatsing doorgegeven zodat wij onze planning op uw
wensen kunnen afstemmen. Plaatsing van de trap gaat altijd in onderling overleg.
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Trapvormen
Hieronder staan de trapvormen zonder extra toevoegingen zoals hekken, leuningen, bordessen, enz. Deze
onderdelen worden aan de trap toegevoegd waar dat gewenst en mogelijk is.
Vanuit deze vormen zijn varianten hierop te creëren. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld “lepe hoeken”,
kuipstukken, trappen zonder spillen, enzovoort. Kortom, mogelijkheden te over.....
Steektrap



















Trap met twee kwarten













































Trap met bovenkwart















Trap met onderkwart



















































Trap met drie kwarten

S-trap
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Stramo
Behalve het vakkundig maken van trappen, hebben wij ook oplossingen voor het plaatsen van onze trappen. Om te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen, hebben wij het St®amo-systeem ontwikkeld.
St®amo staat voor: Schoot Trappen Montage Systeem, welke een geregistreerde handelsnaam is.
Een stukje geschiedenis:
Tot voor de intrede van het bouwbesluit 2003, werden onze trappen in elkaar geschroefd. Zoals dat in
veel bedrijven gebeurt. Het grote nadeel hiervan is dat de trap zelf
eerst in elkaar gezet moet worden, alvorens deze op zijn plaats
gezet wordt. Daar hadden we een oplossing voor die in de meeste
gevallen afdoende was om de trap op een redelijke manier te
kunnen plaatsen: de takel of ook wel hijsblok genoemd.
Met de komst van het “nieuwe bouwbesluit” werden trappen
ongeveer 33 procent groter…..
Denkt U zich eens in: een trap die bijvoorbeeld vroeger
125 kilo woog, krijgt nu het gewicht van ruim 165 kilo mee.
Een andere benadering is dat de trappen bij een hoogte van ongeveer 290 centimeter vroeger een traplengte hadden ±240 x 100 cm, tegenwoordig is dat ±320 x 100 cm. Daarnaast werden trappen ook nog
eens hoger, gemiddeld zo’n 15 tot 20 centimeter per woonlaag.
Dit had grote gevolgen voor de belasting en veiligheid van onze
medewerkers. Trappen van deze omvang zijn niet meer verantwoord handelbaar op locatie. Vonden het daarmee tijd worden
om te gaan innoveren.

Na een ruime periode van ontwikkelen en testen zijn we nu dan zover dat we met trots naar buiten kunnen
treden met het systeem. St®amo is het eigen ontwikkeld systeem,wat onze medewerkers in staat stelt
om in nagenoeg elke situatie verantwoord de trappen te monteren en het werk een stuk lichter gemaakt
wordt....
Tijdens de montage hebben onze medewerkers de mogelijkheid zich op hun eigen werk naar boven te
werken zodat het gevaarlijke werk boven de trapgaten eigenlijk verleden tijd is geworden. Naast verantwoord werken heeft St®amo een ander voordeel: het geeft de mogelijkheid om voordat de trap geplaatst
wordt meerdere laklagen aan te brengen.
Op de volgende pagina ziet U aantal afbeeldingen hoe St®amo globaal in zijn werk gaat.
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Stramo
Onderdelen worden georganiseerd
ter plaatse gebracht.

De trapboom wordt tegen de muur geplaatst
en bevestigd. Hiermee wordt tevens de trap
op zijn plaats gesteld

Treden worden in de gestelde trapboom gemonteerd

Bij een dichte trap worden vervolgens de
stootborden geplaatst

De tegenoverliggende trapboom
wordt gemonteerd

De trap wordt verder volgens afspraken afgewerkt.
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Hout algemeen
Hout is te onderscheiden in twee categorieën:
		
		

Naaldhout &
Loofhout

Verder kan men dan alle houtsoorten op duurzaamheid indelen. Deze indeling is als volgt ingedeeld:
Klasse:
Duurzaamheid:
Levensduur:
1 		
Zeer duurzaam
Meer dan 25 jaar
2 		
Duurzaam 		
25 - 15 jaar
3 		
Matig duurzaam
15 - 10 jaar
4 		
Weinig duurzaam
10 - 5 jaar
5 		
Niet duurzaam
Minder dan 5 jaar
Natuurlijk is, gezien het feit dat onze trappen zich uitsluitend binnenshuis bevinden, deze tabel niet op de
duurzaamheid van de trap van toepassing.
Vochtpercentages voor hout:
Hout voor trappen hoort luchtdroog te zijn. Dit wil zeggen dat hout een vochtpercentage
mag bevatten van tussen de 15 & 21%. Dit geldt tevens voor de situatie waar een trap
geplaatst wordt.
Als een bouw vochtiger is kan dit problemen opleveren voor een trap.
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Hout algemeen

In bovenstaande afbeelding is te zien hoe een stam is opgebouwd. Het bruikbare deel van
een stam is het kernhout. Men komt in de praktijk ook nog wel eens spinthout tegen wat
door verwerkt wordt. Dit is overigens niet ten nadele van de kwaliteit van het hout zelf.
Rechtsonder in de afbeelding kan men de verschillende zaagwijzen van een stam zien.
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Houtsoorten
Hieronder staan onze houtsoorten die standaard in ons pakket zitten. Het is voor ons ook mogelijk om afwijkende
houtsoorten te verkrijgen, dit gaat altijd in overleg.

Vuren

Duurzaamheidsklasse 5

Er is geen kleurverschil tussen kernhout en spint. Bij pas geschaafd hout is de kleur bijna
wit tot bleek geelbruin, na langdurige blootstelling aan licht en lucht wordt het geelbruin.
Evenals de andere naaldhoutsoorten uit de gematigde luchtstreken vertoont vuren een
duidelijk kleurverschil tussen het lichte vroeghout en het donkerdere laathout.
Op kwartiers gezaagd hout geeft dit een streeptekening en op dosse gezaagd hout een
vlamtekening te zien. Vuren is harshoudend, maar de opvallende harsgeur zoals die bij
grenen voorkomt, ontbreekt. In vuren komen zogenaamde harszakken voor, ruimtes in
het hout gevuld met hars, dat na openzagen eruit kan lopen. Soms worden in vuren smalle donkerder (rood) gekleurde banen
aangetroffen. Dit komt door de aanwezigheid van drukhout (reactiehout), dat als een natuurlijk gebrek moet worden gezien.
Vuren komt voor in zeer uiteenlopende groeigebieden met zeer verschillende klimatologische omstandigheden. Als gevolg
hiervan treedt er een grote variatie op in groeiringbreedte, volumieke massa, fijnheid van de cellen en aantal en grootte van de
kwasten.

Grenen

Duurzaamheidsklasse 5

De kleur van het verse kernhout is lichtbruin. Na verloop van tijd wordt het donkerder en
varieert dan van geelbruin tot roodbruin en steekt scherp af tegen het 50-100 mm brede
spint dat wit tot lichtgeel van kleur kan zijn. Het spint kan soms, meestal plaatselijk, enigszins donkerder dan normaal gekleurd zijn. Dit komt door de aanwezigheid van drukhout
(reactiehout), dat als een natuurlijk gebrek moet worden gezien. In het kernhout valt deze
afwijking met het blote oog vrijwel niet te constateren.
Evenals de andere naaldhoutsoorten uit de gematigde luchtstreken vertoont grenen een
duidelijk verschil tussen het licht gekleurde vroeghout en het donkerder gekleurde laathout. Op kwartiers gezaagd hout geeft
dit een streeptekening te zien en op dosse gezaagd hout een vlamtekening.
Grenen is harshoudend. Soms kunnen de harsgangen als uiterst fijne streepjes worden waargenomen. Op de langsvlakken kunnen soms opvallende donkerbruine, onregelmatig gevormde kleverige vlekken voorkomen. Deze worden veroorzaakt door het
hoge harsgehalte dat plaatselijk in het weefsel aanwezig kan zijn. Vers gezaagd of geschaafd hout verspreidt een aangename
hars- of terpentijngeur. Deze geur verdwijnt op den duur, maar als oud hout opnieuw wordt bewerkt, ruikt het weer als nieuw.
Europees grenen heeft een zeer groot groeigebied met zeer verschillende klimatologische omstandigheden.
Als gevolg hiervan treedt er een grote variatie op in groeiringbreedte, volumieke massa, grootte van de cellen, celwanddikte en
aantal en grootte van de kwasten.

Meranti

Duurzaamheidsklasse 5

De kleur van het kernhout varieert sterk van donkerrood tot licht roodbruin en van bleekroze tot rozerood. Aangezien diverse boomsoorten, ook van verschillende herkomst, van
het geslacht Shorea rode meranti leveren, zijn kleurnuances en gewichtsverschillen in een
partij hout altijd aanwezig.
Het 20-50 mm brede spint is rozegrijs getint en duidelijk van het kernhout te onderscheiden. Door lichte kruisdraad kan kwartiers gezaagd hout een brede streeptekening
vertonen. Op het houtoppervlak zijn soms witachtige lijntjes zichtbaar als gevolg van
tangentiaal gerangschikte harskanaaltjes die een witte inhoud kunnen hebben.
Voor blank lakwerk zijn deze lijntjes geen bezwaar, omdat ze de lak absorberen en daardoor vrijwel onzichtbaar
worden. Het hout heeft geen harsachtig karakter als bijvoorbeeld keruing. Zeer kleine wormgaatjes (pin holes),
veroorzaakt door nathoutboorders, komen voor. In gezaagd en gedroogd hout bestaat echter geen gevaar voor
verdergaande aantasting.
-9-

Houtsoorten
Iroko

Duurzaamheidsklasse 1 - 2

Vers gezaagd kernhout heeft een botergele tot bruingele kleur, soms met donkerbruine
zones, nadonkerend naar goudbruin tot donkerbruin. Het lichtgekleurde spint is 50 tot
100 mm breed en duidelijk van het kernhout te onderscheiden. Door het voorkomen
van draadafwijkingen en reactiehout kunnen vervormingen, ook na drogen, voorkomen. Typisch voor iroko is dat de houtkwaliteit tussen de aangevoerde partijen sterk kan
variëren. Iroko vertoont in uiterlijk een vage gelijkenis met teak en wordt daarom wel eens
met de naam iroko-teak, Afrikaans teak en kambala-teak aangeduid, wat onjuiste, misleidende benamingen zijn. De stammen bevatten soms zeer harde kalkachtige stoffen die in de vorm van flinke \”stenen\” kunnen
voorkomen en de bewerking zeer nadelig kunnen beïnvloeden.

Koto

Duurzaamheidsklasse 5

Het kernhout van koto is geelwit van kleur. Door de invloed van het daglicht wordt het op
den duur meer bruinachtig. Het maximaal 100 mm brede spint is eveneens geelachtig wit
en niet duidelijk van het kernhout te onderscheiden.
Bij gedroogd hout is niet meer te zien wat kernhout of spint is. Bij zware stammen komt
soms een bruine kern voor met een diameter tot 0,3 m en met een onregelmatige vorm.
Op het kopse vlak zijn duidelijk groeiringen te zien (vooral bij hout uit droge groeigebieden). Aan het eind van de groeiring zijn de houtvaten minder in aantal en kleiner van
diameter dan in het begin. De vaten zijn groot en komen verspreid voor.
De houtstralen zijn op gladde dosse vlakken zichtbaar als een soort fijne streping en op het kwartierse vlak als spiegels. Ander
parenchymweefsel is zichtbaar als bijna witte tot geelachtig grijze banden. Op het kwartiershout te zien als lichte vlammen of
lichte glansstrepen. Het totaalbeeld van koto is een lichtgekleurde matglanzende houtsoort met een niet opvallende structuur.
Af en toe komen stipvormige witte minerale inhoudsstoffen voor en ook wel bruine tot zwarte stoffen. In deze gevallen kan dat
tot een onregelmatige streperigheid leiden. Het is een matig harde houtsoort.

Merbau

Duurzaamheidsklasse 1 - 2

De kleur van vers merbau-kernhout is geel tot oranjebruin, nadonkerend tot bruin tot
donkerbruin of donker roodbruin. Ook komen soms zwartachtige zones in het hout voor.
Deze kleurverschillen zijn kenmerkend voor de houtsoort en kunnen derhalve nooit een
reden zijn tot afkeuring.
Voor bepaalde decoratieve doeleinden kan een selectie op kleur wenselijk zijn. Het
geelwitte 20-80 mm (gemiddeld 40-50 mm) brede spint, is duidelijk van het kernhout te
onderscheiden. Wanneer het hout aan het daglicht wordt blootgesteld, verdwijnen de
grote kleurverschillen.
Lichte kleuren worden donkerder, donkere gedeelten worden daarentegen meestal lichter van kleur. Merbau heeft een gelijkmatige structuur en vertoont geen bepaalde tekening. De zaagwijze (dosse of kwartiers) heeft op de tekening van het hout vanzelfsprekend wel enige invloed. Geschaafd hout vertoont vaak een fraaie glans. Soms voelt het hout enigszins vettig aan. Op
het oppervlak zijn soms fijne, zwavelgele streepjes zichtbaar die door vat-inhoudsstoffen worden veroorzaakt. Zowel botanisch
als qua eigenschappen staat merbau dicht bij afzelia.
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Houtsoorten
Amerikaans Essen

Duurzaamheidsklasse 5

Het hout dat wij voornamelijk gebruiken van essen is het zeer brede spint waarvan de
kleur varieert van wit tot geelachtig of licht geelbruin. Vers gezaagd hout kan bovendien
een rozeachtige tint vertonen. Aan het licht blootgesteld, wordt blank essen op den duur
geler van kleur. Het kernhout, dat slechts bij bomen vanaf een leeftijd van circa 60 jaar of
ouder voorkomt, is bruin. Door het grillige verloop van de kern komt bruin/wit gestreept
of gevlamd (kwartiers of dosse) hout voor, dat met de naam olijfessen wordt aangeduid.
Essen staat bekend om zijn taaiheid. Vaak is men ten onrechte van mening dat het bruine
hout minder taai is dan het witte. Van groter belang voor de taaiheid is de groeiringbreedte bij deze ringporige houtsoort. Van
snel gegroeid hout met brede groeiringen bestaat het grootste oppervlak van de doorsnede uit vezelweefsel. Bij langzaam
gegroeid hout met smalle groeiringen is het percentage vezelweefsel veel kleiner. Essen met brede groeiringen is daarom
veel sterker en taaier dan essen met smalle groeiringen. De sterkte van essen is op zijn gunstigst wanneer de groeiringen een
breedte van gemiddeld 2,5 tot 4 mm hebben. Essen kan soms wortelknollen vormen, waarvan het hout vaak gedeeltelijk
donker is verkleurd. Het fineer hiervan heeft een fraai licht-donker kleurcontrast. Amerikaans essen heeft ongeveer dezelfde
eigenschappen en toepassingen als Europees essen.

Beuken

Duurzaamheidsklasse 5

Nederlands (inlands), Belgisch en Frans beuken verschillen onderling vrijwel niet in
kwaliteit. Frans beuken kan veelal in grotere afmetingen worden aangeboden. Het in
Oost-Europa gegroeide hout is vaak zachter en milder dan het uit West- en Noord-Europa
afkomstige hout. Beuken heeft een regelmatige en dichte structuur. De tot 4 mm hoge
stralen zijn op het langsvlak meestal duidelijk te zien. Het kernhout is witachtig tot lichtbruin, nadonkerend tot licht geelbruin. Het Deense beuken is vrijwel wit van kleur, vast
en hard en wordt speciaal om de kleur gezocht voor stoelen, boxen en andere producten
waar een blanke en egale kleur is vereist. Gestoomd beuken is roze- tot lichtrood. Gestoomd hout heeft voordelen, zoals verminderde inwendige spanningen. In beuken komt vaak onregelmatig gevormd rood kernhout voor. Deze verkleuring heeft geen
invloed op de sterkte, wel heeft dit een nadelige invloed op de impregneerbaarheid. Er is geen duidelijk kleurverschil tussen
spint- en kernhout.

Hard Maple

Duurzaamheidsklasse 5

Europees esdoorn is een fraaie blanke houtsoort met een wit- tot crèmeachtige kleur die
aan het daglicht blootgesteld lichtgeel wordt. Om dit verkleuren tegen te gaan, maakt
men wel gebruik van speciale vernissoorten en/ of bleekmiddelen. Tussen kernhout en
spint van esdoorn bestaat geen of weinig kleurverschil.
Over het algemeen vertoont het hout een gelijkmatige structuur. Door een vrij scherpe
begrenzing van de groeiringen is op het kwartierse vlak meestal een fijn streepdessin en
op het dosse vlak een bescheiden vlampatroon waar te nemen.
Kenmerkend zijn de kleine spiegeltjes op het kwartierse vlak en de enigszins zijdeachtige glans. Bij oudere bomen kan een
bruinachtige kern of donkerbruine streepvorming voorkomen. Dit geldt ook voor het Amerikaans soft maple dat ongeveer 25%
zachter is dan hard maple.
De kleur van hard en soft maple is sterk afhankelijk van plaats van herkomst. Ook van deze soort is het hart van oude bomen
nogal eens donker verkleurd. In esdoorn kunnen mergvlekken voorkomen, veroorzaakt door insecten.
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Houtsoorten
Eiken

Duurzaamheidsklasse 2

Kwartiers gezaagd hout vertoont karakteristieke glanzende “spiegels”, veroorzaakt door
de brede stralen. Het hout is ringporig waardoor op het dosse vlak een vlamtekening ontstaat. Structuur en kwaliteit variëren naar gelang de groeicondities. Het kernhout is bleek
geelbruin tot middelbruin. Het spint is bijna wit.
Nat onbehandeld hout is corrosief in contact met ijzer. Blauwzwarte verkleuringen zijn
het gevolg van de reactie tussen ijzer en het looizuur (tannine) in het hout. Eikenhout in
contact met cement of beton zal het uitharden hiervan vertragen.

Mahonie

Duurzaamheidsklasse 2

Mahonie is een fraaie, vaste, zachte, taaie, matig sterke houtsoort. Het kernhout is zalmkleurig, roze, rood tot roodbruin, nakleurend tot dieprood of bruin met een goudkleurige
gloed. Bewerkt droog mahonie heeft een lichtroze kleur, onder invloed van licht verkleurt
dit snel naar fraai roodbruin. Het spint is wit tot geel.
De houtdraad is recht tot iets kruisdradig. Onregelmatigheden in de draad kunnen vele
mooie variaties in tekening ten gevolge hebben, die worden aangeduid met benamingen
als \”geappeld\”, \”gewaterd\”, \”gemoireerd\”.

Wengé / Panga Panga

Duurzaamheidsklasse 2

Vers gezaagd wengé heeft een licht geelbruine kleur. Aan licht blootgesteld wordt het
hout al snel donkerbruin. Panga panga heeft in het algemeen een lichtere kleur dan wengé
en wordt uniform bruin met fijne lichtgekleurde strepen.
De houtvaten of poriën van panga panga zijn soms gevuld met een gele stof. Bij wengé
komt deze stof nooit voor, bij panga panga in wisselende hoeveelheden of soms helemaal
niet. Bij een overmaat aan gele inhoudsstoffen wordt het hout op het langsvlak ontsierd
door gele streepjes, stippen of vlekjes.
Het spint is 25-50 mm breed en heeft een geelwitte kleur. Bij wengé heeft het vezelweefsel een zwarte kleur en het parenchymweefsel een (licht)bruine kleur. Beide weefsels komen voor in afwisselende, ongeveer evenwijdige banen. Hierdoor
ontstaat op kwartiers gezaagd hout een regelmatige tekening van zwarte en bruine strepen, terwijl dosse gezaagd hout fraai
bruinzwart is gevlamd.
Wanneer wengé lang aan directe zonbestraling wordt blootgesteld, wordt het weer lichter van kleur. Het zwarte hout wordt
dan donkerbruin en de bruine zones geelbruin. Buiten toegepast, dient wengé met een oppervlakafwerkmiddel te worden
behandeld aangezien de donkergekleurde inhoudsstoffen in water oplossen en vlekken op onderliggende materialen kunnen
veroorzaken.
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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.

RH1022

KH1201

•
•
•
•

PH1001

KH1202

PH1002

KH1203

KH1204

PH1003

KH1205

PH1004

KH1206

PH1005

KH1207

RH1030

RM1101

RM1102

RH1031

RM1103

RH1032

RM1104

RH1033

RM1105

RM1106

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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RH1034

RM1107

RH1035

RM1108

Balustermodellen

RH1022

PH1001

Balustermodel
PH1001 is ook
normaal geplaatst
te bestellen
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Balustermodellen

PH1002

PH1003
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Balustermodellen

PH1004

PH1005
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Balustermodellen

RH1030

RH1031

- 17 -

Balustermodellen

RH1032

RH1033
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Balustermodellen

RH1034

RH1035
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Balustermodellen

KH1201

KH1202
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Balustermodellen

KH1203

KH1204
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Balustermodellen

KH1205

KH1206
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Balustermodellen

KH1207
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Balustermodellen

RM1101

RM1102
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Balustermodellen

RM1103

RM1104
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Balustermodellen

RM1105

RM1106
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Balustermodellen

RM1107

RM1108
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Leuningmodellen

Leuning 38 x 60mm bovenzijde geprofileerd R38
Artikelnummer: ML2070

Leuning 38 x 90mm bovenzijde geprofileerd R38
Artikelnummer: ML2071

Leuning 38 x 120mm bovenzijde geprofileerd R38
Artikelnummer: ML2072

Leuning 65 x 75mm bovenzijde geprofileerd R38
Artikelnummer: ML2073
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Leuningmodellen

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

Leuning 38 x 60mm bovenzijde vlak
Artikelnummer: ML2050

Leuning 38 x 90mm bovenzijde vlak
Artikelnummer: ML2051

Leuning 38 x 120mm bovenzijde vlak
Artikelnummer: ML2052
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Leuningmodellen

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

- 30 -

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
ivenjager”.
Artikelnummer:

“du-

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

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M10
Artikelnummer: LD1806

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M10
Artikelnummer: LD1805

Muurleuningdrager hol zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1802

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1801

Muurleuningdrager hol zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1815

Muurleuningdrager vlak zadel, schroefbevestiging
Artikelnummer: LD1809
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Leuningdragers
Muurleuningdrager hol zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1810

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1811

Muurleuningdrager vlak, stokbout M10
Artikelnummer: LD1814

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1807

Muurleuningdrager hol zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1804

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M8
Artikelnummer: LD1803

Muurleuningdrager vlak zadel, schroefbevestiging
Artikelnummer: LD1812
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Leuningdragers
Muurleuningdrager hol zadel, schroefbevestiging
Artikelnummer: LD1808

Muurleuningdrager vlak, stokbout M10
Artikelnummer: LD1813

- 38 -

Leuningdragers
Onderstaande muurleuningdragers zijn uitgevoerd in RVS :
• 21: RVS - V2A geslepen met korrel 240

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M10
Artikelnummer: LD1818

Muurleuningdrager hol zadel, stokbout M10
Artikelnummer: LD1819

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M10
Artikelnummer: LD1820

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M10
Artikelnummer: LD1821

Muurleuningdrager vlak zadel, schroefbevestiging
Artikelnummer: LD17010

Muurleuningdrager vlak zadel, stokbout M10
Artikelnummer: LD17020
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