
 

 

 

 

 

                                                                                                            Wenteltrap Type “Spirex”  

(met extra treden en leuning type “F28”)  

 

 

 

 

 

www.1001trappen.nl  



Wenteltrap Type “Spirex”

 Deze op bestelling gemaakte wenteltrap is 

vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen  en 

biedt een uitstekende kwaliteit. 

 De stalen structuur is spiraalvormig en de 

buitengewone configuratie is onmiddellijk 

herkenbaar. 

 De standaard trap met 12 opstappen is geschikt 

voor vloerhoogtes van 2520 mm tot 2760 mm. 

 Extra treden zijn los te bestellen om de vloer tot 

vloer hoogte te vergroten. 

 Verkrijgbaar in zeven diameters 1000 mm, 1100 

mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 

en 1600 mm.  

 Het trapgat dient tenminste 50 mm groter te zijn 

dan de diameter van de trap. Bijv. trapdiameter 

Ø 1200 mm dan trapgat diameter Ø1250 mm of 

1250 mm x 1250 mm. 

 De standaard treden (40 mm)  en het 

afstapplateau zijn gemaakt uit FSC hardhout het 

zogenoemde “beuken”. Eiken treden (40 mm) 

zijn bestelbaar als extra optie. 

 De treden en het afstapplateau worden 

beschermd door ten minste twee lagen zeer 

duurzaam polyuretheaan lak voor een 

schitterende afwerking. 

 Keuze uit 9 standaard kleuren: kersenhout, 

naturel beuken, wit gebleekt, wengé, licht blond, 

medium walnoot, essenhout, duif grijs en zwarte 

aarde. 

 Stootborden kunnen aangebracht worden om 

een harmonieus en gestroomlijnd effect te 

creëren. 

 Standaard trapleuning: Ø 20 mm balusters (zijn 

vervaardigd uit metalen buisprofiel) en Ø 40 mm 

kunststof leuning. 

 Optionele leuningen gemaakt van hout of RVS 

met verticale staanders (balusters) en 

horizontale stangen zijn ook leverbaar. 

 Bijpassende balustrade is verkrijgbaar voor 

trapgat, mezzanine of vide. 

 Afwerking metalen delen: gebroken wit, 

aluminium grijs, of matt 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. 
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 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 

 De optrede kan gesteld worden op een 

afstand van 210 mm – 230 mm. 

 De treden zijn 30° (u draait 360 ° met 12 

standaard treden). 

 Het driehoekige afstapplateau is 60° (een 

trapezium-vormige afstapplateau is ook 

leverbaar. 

 Het plateau laat de trapmontage toe in 

openingen met bijna elke vorm (zonder 

trapgat, rond- en vierkant-vormige trapgat). 

 

 

 

 
Totaal Hoogte 

 

Aantal.  
Opstap-
pen 

Aantal  
Treden 

 

2520-2760mm 
 

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 
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