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Voor u ligt de aftimmerhandleiding van Hoograven Traptechniek.
Stapsgewijs zullen we u laten zien hoe de trap moet worden afgetimmerd.
Lees deze handleiding rustig door voordat u begint met het aftimmeren van
de trap. Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wij staan klaar om u te helpen.
Neem contact met ons op via info@hoograven.nl of bel 0348 – 76 21 21.
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BENODIGDHEDEN
Spaanplaatschroeven

BETOfix schroeven (zonder kop)
(kozijnschroef/stelschroef)

3,5 x 25
Montage van de leuning aan de leuningdragers
3,5 x 30
Montage van de leuningdragers op
lepe hoekpanelen en houten wand
4,0 x 40 en 4,0 x 60
Montage van de kantstroken aan
bijv. opvulhout
Montage van eindbaluster aan de hekken.
Montage van diverse andere toepassingen
(bijv. bovenboompanel en aan hekwerken)
4,5 x 80
Montage van lepe hoeklatten aan de boom
van de trap in de schuine hoek
Montage van de hekwerken in het verstek
5,0 x 100
Montage van de hekwerken aan de spillen
van de trap (door het hek)
5,0 x 120
Montage van de hekwerken aan de spillen
van de trap (door de spil)
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7,5 x 60
Montage van lepe hoeklatten aan een
betonnen muur
Montage van kantstukken
7,5 x 80
Montage van lepe hoeklatten aan kalkzandsteen/
gasbeton
Montage van diverse toepassingen (zie 7,5 x 60)

Klisjesnagel
4,5 x 40
Montage van kantstukken aan (glas)betonwand
Montage van plinten aan beton
Montage van hulpstroken aan de wand

Slotbout
M8 x 25
Montage van leuningdragers aan paneelhek
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BENODIGDHEDEN
Muurplug
10 x 50
Montage van leuningdragers in (gas)beton/
kalkzandsteen.

Stokbout
8 x 60
Montage van leuningdragers in (gas)beton/
kalkzandsteen.

Dopmoer
M8
Montage van leuningdrager op slot-/stokbout

Kitten
Acrylaatkit
Montage van inwendige hoeken
High-tack lijmkit
Montage van plinten/kantstukken/underlayment
aan beton of metaal
One-time - Plamuur
Montage van alle schroefgaten
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Materiaal en gereedschappen
Afkortzaag
Beitel (steen)
Boormachine (klopper / boorhamer)
Boren diameter 4, 6 en 10 mm beton
Boren diameter 4, 6 en 10 mm hout
Davidschaaf
Decoupeerzaag
Dopsleutel 13 mm
Duimstok
Glaszuiger
Handzaag
Houten vulblokjes
Kitspuit
Klauwhamer
Plamuur
Plamuurmes
Rolmaat
Schuurmachine met schuurpapier
Slagschroefmachine
Schroefbitjes (diversen)
Stanleymes
Tacker (afwerktacker) + nagels 1,6 mm
Timmerpotlood
Trapje (3 treden)
Verzinkboor
Waterpas
Winkelhaak
Zaagtafel
Zwaaihaak

AFTIMMERHANDLEIDING HOOGRAVEN TRAPPEN

7

STAP 1
We beginnen met het op lengte maken van het
balusterhek (onderregel en bovenregel). Dit doet
u met een afkortzaag of scherpe handzaag.
De bramen zijn weg te halen met een davidschaaf
en schuurpapier.

STAP 2
Monteer nu de vuren lat(verzwaarde onderregel),
onder de onderregel van het hekwerk, waarbij de
binnenzijde gelijk moet blijven. Vastschroeven
met 4.0 x 60 mm.

STAP 3
De eindbaluster monteert u tegen het hekwerk.
Let op: alleen bij spijlenhekken en niet bij
paneelhekken. Voorboren, verzinken en afschroeven
doet u met 4,0 x 40 of 4,0 x 60 mm schroeven.
Onder twee keer en boven twee keer.

STAP 4
Schroef de los geleverde eindbaluster afmeting
19x70mm aan het hekwerk, waarna de eindbaluster
aan de wand gemonteerd kan worden.
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STAP 5
Hetwerk netjes laten aansluiten op het andere hek.
Het paneelhek komt stomp op elkaar.
De balusterhekken in verstek tegen elkaar.

STAP 6
Nu kunt u de hekken voorboren en verzinken.
Gebruik hiervoor de schroeven 5,0 x 100 mm in
geval van stomp op elkaar en gebruik de schroeven
4,5 x 80 mm in geval van verstek. Daarna kunt u
de hekken aan elkaar vastschroeven.

STAP 7
Zorg ervoor dat de hekken met een lijmtang tegen
elkaar getrokken zijn. Schroef vervolgens in beide
onderregels twee schroeven. Let op: Monteer alleen een
vuren losse onderregel (met afmeting 30x40mm) aan de
onderkant van het hekwerk wanneer het hekwerk op de
ruwe bouwvloer gemonteerd wordt. Bij een afgewerkte
vloer is deze extra onderregel niet nodig.

STAP 8
Schroef ook het paneelhek vast op de hoekspil.
Ook deze dient u eerst voor te boren en te verzinken.
Gebruik hiervoor de schroeven 5,0 x 100 mm.
Eén keer onderzijde aan en één keer aan de
bovenzijde.
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STAP 9
Nu kunt u de eindbaluster vastschroeven tegen de
muur. Boor het gat in de muur en eindbaluster voor
met een 6 mm boor. Vervolgens schroeft u het vast
met een BETOfix 7,5 x 60 mm schroef. Eén keer aan
de bovenzijde van de eindbaluster.

STAP 13
Indien het hekwerk tegen een schuine kap komt
en voorzien wordt van een hoekspil, dan dient u
deze netjes met de schuinte van de kap af te zagen.
Doe dit met een afkortzaag of een scherpe handzaag.

STAP 14
STAP 10
Vervolgens bevestigd u op dezelfde wijze de
eindbaluster op een derde vanaf de onderzijde vast.

STAP 11
Zorg ervoor dat de schroefgaten, kopse kanten
en eventuele gezaagde kanten netjes afgebraamd
worden met de schuurmachine of schuurpapier.

Plaats de lepe hoeklaten achter de boom van de trap.
Monteer tussen de lepe hoeklat en de trapboom een
MDF vulblokje of strip en schroef deze aan de zichtzijde
vast. (Letop: Deze schroef zal weer verwijderd moeten
worden wanneer u de lepehoek dicht zet met een MDF
paneel.) Schuif vervolgens het MDF paneel tussen de
lepe hoeklat en de trapboom in. Monteer het MDF paneel
van bovenkant vloer tot bovenkant vloer.

STAP 15
De latten moet u netjes, waterpas omhoog loodsen.
Plaats dan tijdelijk een MDF 12 mm dikke strook op de
lepe hoeklatten en schroef deze vast om de deksel
af te kunnen tekenen.

STAP 16
STAP 12
Nu mag u alle schroefgaten netjes dicht plamuren
met plamuur One-Time en een plamuurmes.
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Monteer de deksel op de lepe hoek. Monteer ter
ondersteuning een klosje achter in de hoek.
Bijv. een 18mm dikke strook underlayment.
Monteer nu de deksel met drie keer 4 x 40 mm
spaanplaatschroef. Doe dit één keer in beide koppen
van de lepe hoeklat en één keer in het klosje.
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STAP 17
Lepe hoekpanelen monteert u op de lepe hoeklatten.
Eventueel tilt u ze op met de glaszuiger.
De schroeven 4,5 x 80 mm draait u in de boom vast.

STAP 18

De kantstrook laat u ongeveer 2,5 cm onder
de aangebrachte vullat, raveelijzer of vloerplaat
uit komen.

STAP 22

De panelen met de afwerktracker schiet u vast
op de latten met nagels. Breng bij een eventuele
naad tussen 2 panelen een strookje underlayment
aan met de tacker.

U kunt de kantstrook aanbrengen door deze
vast te schieten tegen de onderregel of het
verstevigingsregelhekwerk. Het vastschieten
doet u schuin tegen de aangebrachte vullat.

STAP 19

STAP 23

Uit de meegeleverde underlayment kunt u een
vullat zagen om de ruimte tussen het raveelijzer
en de spil op te vullen.

Sluit de hoeken netjes tegen elkaar aan, indien er een
kantstuk op de korte zijde komt. Dit i.v.m. de plint
die in verstek eromheen komt.

STAP 20
Nu kunt u de gezaagde vullat aanbrengen op de
vooraf aangebrachte High Tack lijmkit. Deze kan
ook als smeerlat dienen voor de stukadoor,
indien de betonvloer een verjonging heeft.
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STAP 21

STAP 24

Breng de MDF plint tegen het plafond/raveelijzer aan,
doe dit strak tegen het kantstuk. Eventueel aanbrengen
met High-Tack lijm. Het vastboren of vastslaan van nagels
doet u tegen de aangebrachte vullat. Eventueel vastboren
met een aantal klisnagels in het plafond. De inwendige
hoeken kit u netjes af met acrylaatkit en afmessen doet
u met een plamuurmes.
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STAP 25

We gaan verder met het monteren van de leuningen. Als eerste
bepaalt u de hoeveelheid leuningdragers. Daarna moet u de
hoogte op de muren aftekenen en bepalen waar de boorpunten
komen. (Let op: Begin eerst met de muren en pas later met de
lepe hoeken.) Vervolgens boort u gaten in de muur met een
boormachine en een 10 mm boor. De boorgaten voorziet u van
pluggen met maat 10 x 50. Schroef een stokbout 8 x 60 mm in
de plug en breng leuningdragers aan op de stokbout met een
dopmoer 8 mm. De leuningdragers zet u nog niet vast.

STAP 26
Leg de betreffende leuning op de leuningdragers en
schroef deze aan elkaar vast met schroefjes 3,5 x 25.
Gebruik hiervoor twee stuks per leuningdrager.

STAP 29
De leuning op de lepe hoeken monteert u nadat de
leuningdragers op de muren gemonteerd zijn.

STAP 30
Bij stap 28 heeft u de leuning al gemonteerd op de
leuningdragers. Positioneer de lepe hoek leuning
zodanig dat deze netjes aansluit op muurleuningen
en deze schroeft u vast met schroefjes 3,5 x 30
mm op de lepe hoekpanelen. Gebruik hiervoor twee
schroefjes per leuningdrager.

STAP 27
Als de leuningen op de leuningdragers zijn
gemonteerd met een stokbout, dan draait u de
dopmoeren vast met een steek- of ratelsleutel
van 13 mm.

DETAIL TEKENINGEN
Hoograven Traptechniek beschikt over de detail tekeningen van diverse
situaties. Wilt u deze opvragen? Neem dan contact met ons op via
info@hoograven.nl of bel 0348 – 76 21 21.

STAP 28
Voor de lepe hoeken gebruik je leuningdragers
(opschroefmodel) deze kun je alvast aan de
desbetreffende leuning schroeven met schroefjes
3,5 x 25. Op ongeveer 15 cm van het uiteinde van de
leuning. Twee schroefjes per leuningdrager.
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CONTACT
Oeverweg 4
3417 XK Montfoort

0348 – 76 21 21
info@hoograven.nl

