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Voor trapleuningen met blinde bevestiging

1 Voorbereiden
Haal de leuning uit de verpakking (gebruik hierbij geen scherpe voorwerpen!) en
controleer je bestelling.
Leg de leuning vervolgens op een zachte ondergrond, ter voorkoming van 
 beschadigingen.
Gebruik degelijk gereedschap.

Let op: het is belangrijk dat je de blinde bevestiging bij exact hetzelfde uiteinde gebruikt
als waar deze uit is gekomen. Verwissel deze dus niet, en let ook goed op dat je ze niet
per ongeluk omgekeerd bevestigd.

2 Aftekenen hoogte
Richtlijnen vanuit de bouw geven een hoogte van 80-100 cm aan. Wij adviseren de
trapleuning op 90 cm vanaf bovenkant trede te monteren.
Natuurlijk ben je vrij om de hoogte naar eigen wens aan te passen; ‘heuphoogte’ is hierbij
gangbaar.

Let op: heb je meer dan twee bevestigingspunten, teken dan alleen de eerste en laatste
af. Monteer de leuning aan de twee uiterste bevestigingspunten, en teken dan pas de
tussenliggende bevestigingspunten af.

3 Aftekenen bevestigingspunten
Werk met zijn tweeën. De één houdt de trapleuning op de gewenste hoogte, de ander
tekent met een potlood de positie van de blinde bevestigingen af. Om beschadigingen te
voorkomen, kun je het omliggende gedeelte van de muur/wand met een A4-vel afplakken
met behulp van schilderstape.
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4 Boren en vastzetten blinde bevestiging
Boor op de gemarkeerde plaatsen de juiste gaten (standaard 8mm voor kalkzandsteen,
steen of beton) voor de bijgeleverde pluggen in de muur.
Stofzuig het muurgruis uit de geboorde gaten. Bevestig de pluggen in de wand.
Monteer de blinde bevestigingen met de bijgeleverde schroeven in de pluggen.

5 Bevestigen trapleuning
Schuif de leuning over de gemonteerde bevestigingspunten. Bevestig de leuning met een
inbus, via de onderzijde, in de leuninghouders.
Draai alle schroeven met een omwenteling in de leuning en draai ze vervolgens
gelijkmatig aan. Zorg er hierbij voor dat je alle leuninghouders goed vastzet. 
Controleer deze zorgvuldig voor gebruik.

6 Geniet van je mooie trapleuning!
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