Houten Wenteltrap Type “Capri”
(met extra treden)

www.1001trappen.nl

Houten Wenteltrap Type “Capri”





















De “Capri” wenteltrap is vervaardigd uit
hoogwaardige onderdelen
en biedt een
uitstekende kwaliteit tegen aanzienlijk lagere
kosten dan vergelijkbare modellen.
Geschikt voor vloerhoogtes van 2320mm tot
2760mm.
Extra treden zijn los te bestellen voor een
maximale traphoogte van 3680mm.
Verkrijgbaar in diameters 1100, 1200, 1300,
1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000,
2100 en 2200mm.
De treden (40mm)
en afstapplateau zijn
gemaakt uit hardhout het zogenoemde “beuken”
- te vergelijken met de meeste andere
trapsystemen - Echter, de “Capri” wordt gemaakt
uit beuken “eerste keus” . Dit wil zeggen dat
uitsluitend de beste kwaliteit beukenhout wordt
gebruikt zodat noesten en/ of andere
onvolkomenheden nagenoeg niet voorkomen.
De 40mm treden en het afstapplateau worden
beschermd door ten minste twee lagen zeer
duurzaam polyuretheaan lak voor een
schitterende afwerking.
Keuze uit 10 standaard houtenafwerkingen:
naturel beuken, licht of donker walnoot,
mahonie, kersen, wengé, wit gebleekt, mist, duif
of eiken.
Het zijn vele van deze kleine details waarin de
“Capri” zich onderscheidt van de meeste andere
wenteltrapsystemen
die
in
de
handel
verkrijgbaar zijn.
Standaard trapleuning uitgevoerd in kunstof (zie
de "Capri Plus" uitvoering voor de luxe
uitvoering met houten trapleuning).
Afwerking metalen delen: wit, grijs of zwart.
Er wordt een duidelijke en eenvoudig te
begrijpen handleiding meegestuurd.
Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp
en/of de samenstelling van uw trap.






Het trapgat dient minimaal 50 mm groter te
zijn dan de diameter van de wenteltrap.
Kan zowel met de draairichting met de klok
mee als tegen de klok in gemonteerd
worden.
Wij adviseren klanten, voordat tot installatie
van de trap wordt overgegaan, de van
toepassing zijnde bouweisen te raadplegen.

Optrede en Aantrede




De standaard trap is geschikt voor
vloerhoogtes van 2320 tot 2760mm met 12
opstappen (11 treden + 1 x afstapplateau).
De optrede kan gesteld worden op een
afstand van 210-230mm.

Aantal
Treden

2320-2760mm

Aantal.
Opstappen
12

11

Standaard

2730-2990mm

13

12

+1 trede

2940-3220mm

14

13

+2 treden

3150-3450mm

15

14

+3 treden

3360-3680mm

16

15

+4 treden

Totaal Hoogte
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