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Wenteltrap Type “Firenze Zink”

• Een stoer en duurzaam uiterlijk kenmerkt deze 

trap. De Firenze Zink is een gegalvaniseerde 

metalen buitentrap. 

• Hij kan zowel binnen- als buitenshuis gebruikt 

worden. 

• De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes 

van 2100 tot 2720mm. 

• Additioneel te bestellen traptreden incl. 

bevestigingsonderdelen kunnen geleverd 

worden, voor aanpassing van de totale 

traphoogte. 

• Leverbaar in diameters: 1100, 1200, 1300, 1400, 

1500, 1600, 1700, 1800, 1900 en 2000mm. 

• Mooi, universeel ontwerp; kan zowel met de 

draairichting met de klok mee als tegen de klok 

in gemonteerd worden. 

• Het trapgat / beschikbare vloer-oppervlakte dient 

minimaal 50mm groter te zijn dan de diameter 

van de wenteltrap. 

• De set wordt geleverd inclusief trapleuning en 

afstapplateau. 

• De leuning is gemaakt uit duurzaam  grijze 

kunststof en heeft een speciale afwerking welke 

goed aansluit bij de afwerking van de 

gegalvaniseerde onderdelen. 

• Het afstapplateau en de treden zijn gemaakt uit 

gevouwen staal. Vervolgens gegalvaniseerd. 

• De balustrade profielen (balusters) zijn 

vervaardigd uit stalen buisprofiel.  

• De “Firenze Zink” is bijzonder eenvoudig en snel 

te monteren in vergelijking met andere 

wenteltrapsystemen omdat veel van de kleine 

onderdelen reeds voor u zijn voorgemonteerd in 

de fabriek. 

• Deze wenteltrap is zeer geschikt als opgang 

naar een balkon of dakterras. 

• Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van 

de trap wordt overgegaan, de van toepassing 

zijnde bouweisen te raadplegen. 

• 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. 

 

  Email : info@1001trappen.nl 

 

 
 

• Het trapgat dient minimaal 50mm groter te 

zijn dan de diameter van de wenteltrap. 

 

Optrede 

• De standaard trap is geschikt voor 

vloerhoogtes van 2520 tot 2720mm met 12 

opstappen (11 treden + het afstapplateau). 

• De trap draait 360° met 12 standaard 

traptreden. 

• De optrede kan gesteld worden op een 

afstand van 210mm - 230mm. 

• De afstand tussen de treden wordt met 

behulp van meegeleverde tussenstukken 

gecreëerd. 

• De optrede bedraagt 210mm, 215mm, 

220mm, 225mm of 230mm. 

 

 
Totaal Hoogte 

 

Aantal.  
Opstap-
pen 

Aantal  
Treden 

 

2100-2300mm 
 

10 9 Standaard 

2310-2510mm 
 

11 10 Standaard 

2520-2720mm 
 

12 11 Standaard 

2730-2930mm 
 

13 12 +1 trede 

2940-3140mm 
 

14 13 +2 treden 

3150-3350mm 
 

15 14 +3 treden 

3360-3560mm 16 15 +4 treden 
 

 


