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Luxe Open Trap Type “Karini”

 Deze luxe open trap, met moderne uitstraling kan in de 
uitvoeringen recht, L-vormig of U-vormig worden 
geleverd. 

 De Karini is eenvoudig samen te stellen en het flexibele 
ontwerp past in vrijwel iedere ruimte. 

 De 8 mm Z-vormige staalconstructie aan beide zijden 
van de trap vormt een solide basis voor de 40 mm 
beukenhouten treden. 

 De trap kan uitgevoerd worden met 3, 2 of 1 trede(n) 
als hoektreden. 

 De staalconstructie is gepoedercoat in 4 
standaardkleuren:  gebroken wit, aluminium grijs,  
brons en zwart. 

 De treden van geborsteld geolied beukenhout zijn 
verkrijgbaar in 5 afwerkingen: onbehandeld, eik, 
walnoot, steen en wengé. 

 Additioneel te bestellen traptreden incl. 
bevestigingsonderdelen kunnen geleverd worden, voor 
aanpassing van de totale traphoogte (voor een 
maximale traphoogte van 3740 mm). 

 Trapbreedte: 700 mm, 800 mm of 900 mm 

 Op maat gemaakte uitvoeringen tot 1000 mm  
breed zijn ook mogelijk. 

 De standaard leuning is van Ø 20 mm verticale 
balusters (gepoedercoat) vervaardigd uit metalen 
buisprofiel met een Ø 42 mm kunststof leuning. 

 Een Ø 50 mm beukenhouten leuning kan ook  
besteld worden. 

 Afwerking metalen onderdelen in wit, grijs, brons of 
zwart. 

 Het trapgat dient minimaal 50 mm groter te zijn dan de 
breedte van de trap. 

 Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen 
handleiding meegestuurd. 

 Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap 
wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouweisen 
te raadplegen. 

 Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of 
de samenstelling van uw trap. 
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Opstappen en Treden 
 De standaard trap is geschikt voor vloer-

tot-bovenkant-vloer hoogtes van 2340-
2860mm met 12 treden (en 13 
opstappen) 

 De optrede is van 180-220mm 

 De aantrede is van 220-280mm 

 
Totale 
Hoogte 

 

Aantal 
Opstappen 

Aantal 
Treden 

 

2340-
2860mm 
 

13 12 Standaard 

2520-
3080mm 
 

14 12 +1 trede 

2700-
3300mm 
 

15 14 +2 treden 

2880-
3520mm 
 

16 15 +3 treden 

3060-
3740mm 
 

17 16 +4 treden 


