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Eigentijdse Wenteltrap Type “Enna”

 Het gepatenteerde ontwerp combineert 

Italiaanse elegantie met de praktische voordelen 

van moderne materialen. De buitengewone 

configuratie is onmiddellijk herkenbaar en past in 

ieder interieur. 

 De Enna is spiraalvormig en gemaakt uit 

modulaire componenten welke de draairichting 

en tredehoogte van de trap bepalen. 

 Deze op maat gemaakte trap is verkrijgbaar in 

diameters van: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 en 

1600mm. 

 De standaard trap bestaat uit 11 treden + afstap 

plateau inclusief trap balustrade en leuning. 

 De Enna is verkrijgbaar met metalen of houten 

treden en met balustrade in verschillende 

uitvoeringen. Bij de uitvoering met houten treden  

kunnen ook stootborden worden aangebracht 

om een harmonieus en gestroomlijnd effect te 

creëren. 

 De 40mm houten treden zijn gemaakt uit eerste 

keus beuken hardhout in 10 standaard leverbare 

afwerkingen – naturel beuken, licht walnoot, 

donker walnoot, mahonie, kersen, wengé, wit 

gebleekt, rook grijs, duif grijs, of eiken.  

 Het metalen afstap plateau en de treden zijn 

gemaakt uit gekantzet staal. Ze worden poeder 

gecoat in de kleuren wit, aluminium grijs, duif 

grijs of zwart. 

 De Enna is eenvoudig te monteren. Een 

uitgebreide range aan accessoires is beschikbaar 

welke u in de gelegenheid stelt uw trap naar 

eigen inzicht te ontwerpen. 

 Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van 

de trap wordt overgegaan, de van toepassing 

zijnde bouweisen te raadplegen. 

 Een duidelijke montagehandleiding wordt 

meegeleverd. 

 Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp 

en/of de samenstelling van uw trap. 
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 Het trapgat dient ten minste 50mm groter 

te zijn dan de diameter van de trap. Bijv. 

Ø1150, Ø1250, Ø1350, Ø1450, Ø1550 of 

Ø1650mm. 

 

Opstappen en Treden 

 De standaard trap is geschikt voor een vloer 

tot bovenkant etagevloer hoogte van 2320-

2760mm met 12 opstappen. ( 11 treden + 

afstap plateau)  

 De opstap kan ingesteld worden tussen 

210-230mm  

 

 

 

 

 

 

 

 
Totale Hoogte 

 

Aantal 
Opstapp-
en 

Aantal  
Treden 

 

2320-2760mm 
 

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 
 

 


