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CREATIVE, 
INNOVATIVE.

HOOGRAVEN.NL
Voor u ligt de montagehandleiding van Hoograven Traptechniek. 
Stapsgewijs zullen we u laten zien hoe de trap moet worden gemonteerd. 
Lees deze handleiding rustig door voordat u begint met het monteren van de 
trap. Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wij staan klaar om u te helpen.
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De montageset bestaat uit: Eigen materiaal en gereedschap:

  Boormachine
  Slagschroevendraaier
  Plamuurmes
  Houtboor (4/5 mm)
  Houtplamuur
  Waterpas
 Rubberhamer
  Hamer
  Handzaag
  Constructielijm
  Vulplaatjes (voor het waterpas

 maken van de trap)
  Spijkers
  Houten/plastic dopjes (voor 

 het dichtmaken van de grote 
 schroefgaten)
  Davidschaaf en/of beitel

Type 1
(10x100) Fisher plug - 
TX40
Voor het bevestigen van 
de boom aan de muur.

Type 2
(5x140) - TX30
Voor het bevestigen van 
de spil aan de boom.

Type 3
(5x120) - TX20
Voor het bevestigen van 
een eventuele hulpspil 
aan de boom.

Type 4
(5x80) - TX20
Voor het bevestigen 
van de treden aan 
de buitenkant van 
de boom.

Type 5
(4x70) - TX20
Voor het bevestigen 
van de treden aan de 
onderkant van de spil.

Type 6
(3,5x45) - TX20 
Te gebruiken voor 
de stootborden.

BENODIGHEDEN
Naast het bestellen van een Hoograven trap, kunt u bij ons ook een montageset 
bijbestellen. Deze montageset bevat alle benodigdheden die u nodig hebt voor het 
monteren van de Hoograven trap.
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STAP 3A 
Verzamel alle trapbomen en boor twee gaatjes per 
groef, waar de trede invalt. Let op: boor deze gaatjes 
niet in de zichtboom! Zie stap 3b.

STAP 6 
Heeft u gekozen voor een dichte trap? Let dan even 
op. De stootborden kunt u in de groef van de trede 
schuiven en vervolgens schroeft u de onderkant van 
de stootborden vast aan de onderliggende trede.

STAP 3B 
Schroef de treden vanaf de onderzijde vast in de 
zichtboom. Op die manier hoeft u geen gaten te boren 
aan de zichtzijde. Wel even voorboren natuurlijk. 

STAP 7
Het onderste/eerste stootbord schroeft u vast 
aan de bovenliggende trede. U schroeft schuin 
van onder naar boven.

STAP 2 
Elke trede heeft op de zijkant een nummer staan. 
De onderste trede heeft nummer één en de bovenste 
trede sluit af met het laatste nummer.

STAP 5 
Begin met de bovenste/laatste traptrede. 
U schroeft de treden schuin van onder naar 
boven vast. 

STAP 1
Een goede voorbereiding is het halve werk. Begin 
daarom met het lezen van de montagehandleiding. 
Leg vervolgens alle materialen bij elkaar. Denk aan; 
trapbomen, trapspillen, traptreden, spijlen en alle 
overige materialen. Vergeet niet een balk op de grond 
te leggen, waarop u de trap kunt bouwen, zodat u er 
later nog onder kunt komen.

STAP 4
De hulpspillen, voor de balustrade, kunt u 
vastschroeven aan de uiteinden van de overige 
trapbomen. U schroeft ze vast via de achterkant 
en u kunt hiervoor de voorgeboorde gaten in 
de spil gebruiken.
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STAP 10 
U kunt op dezelfde manier verder gaan met de 
volgende zijde(n). U schroeft de treden en 
stootborden aan de spil, of boom bij een steektrap. 

STAP 14
Wanneer de trap helemaal in elkaar zit dan kan hij 
met een lier omhoog getild worden in het trapgat. 
Of gebruik minimaal twee personen om de trap 
omhoog te zetten. Vergeet niet om het balkje 
eronder te zetten.

STAP 11 
Vervolgens bevestigt u de overige trapbomen 
aan de buitenzijde en/of binnenzijde.

STAP 15
Wanneer u alle treden en trapbomen hebt bevestigd, 
moet er gecheckt worden of de trap waterpas staat. 
Is dit niet het geval, gebruik dan vulplaatjes. 

STAP 9
Nu kunt u de trapboom vastschroeven aan de treden. 
Als de boom niet in het zicht valt, dan kan dit vanaf 
de buitenzijde. Valt de boom wel in het zicht dan zet 
u de treden vast door schuin van onder naar boven 
te schroeven.

STAP 13
Plaats een balk of lat om de trap tijdelijk op te laten 
steunen, wanneer de trap overeind wordt gezet. Het 
is dus handig om deze alvast bij de hand te hebben.

STAP 8
Heeft u de eerste zijde van de trap geplaatst? 
Dan kunt u de eerste boom op de treden bevestigen. 
Wellicht heeft u een rubberhamer nodig om de treden 
in de boom te krijgen.

STAP 12
U bent aangekomen bij het bevestigen van de 
laatste treden, stootborden en bomen. 
Heeft u een kwart in de trap? Tip: draai hem 
halverwege voor een makkelijker bereik.
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STAP 18
Nu kunt u de schroefgaten en eventuele 
beschadigingen wegwerken. Gebruik hiervoor 
houtplamuur. U kunt ook dopjes gebruiken. 

STAP 19
Gebruik houtplamuur en een plamuurmes om de 
kleine schroefgaten en kleine beschadigingen 
dicht te smeren.

STAP 17
Wanneer de trap overal waterpas staat dan kan 
deze op een aantal punten aan de muur geschroefd 
worden. Wanneer er geen hout achter de muur zit, 
zult u dit moeten oplossen met pluggen.

STAP 21
Deze stap is alleen van toepassing wanneer u 
tredenbescherming op maat hebt aangeschaft. 
De hardboardplaten zijn in de vorm van de traptreden 
gezaagd. Ter bescherming van de traptreden kunnen 
deze worden aangebracht. Voor extra bescherming 
kunt u ook nog (bubbeltjes) plastic gebruiken.

STAP 16
Stel als eerste de spil waterpas en daarna de 
treden die aan de spil vastzitten. U kunt gedeeltes 
van de trap ophogen, door middel van vulplaatjes, 
wanneer deze niet waterpas staan. 

STAP 20
Voor de afwerking gebruikt u een scherpe 
beitel of een plamuurmes om het gelijk te maken 
met het houtwerk.

STAP 22
Bewonder uw eigen werk!
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