Montagevejledning
Ligeløbstrapper

Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af din trappe. Den dækker de
almindelige ting, som der kan være forbundet med montering af trappen.
Vejledningen beskriver den letteste måde at samle og montere trappen på. Det er ikke altid muligt
punktligt at følge vejledningen. Det er oftest pladsen omkring trappen der afgør, om dette kan lade sig
gøre. Hvis det ikke er muligt, må samlingen og monteringen deles op i mindre “steps” men principperne er
de samme.
Det er vigtigt, at du læser monteringsvejledningen igennem, FØR du begynder på samling og montering af
trappen.
Det værktøj der skal bruges er:
Boremaskine med bor til beton eller træ. (afhængig af fladen hvor trappen støder op til)
Vaterpas
Målebånd / tommestok
17 mm og / eller 19 mm fastnøgler
Bits sæt hvis trappen er med trætrin

Trappen bliver leveret i løsdele, så start med at lægge delene ud og tjek om alle dele
er intakte og ubeskadigede.
Hvis det er en trappe med trætrin, startes der med at montere terrassebrædderne på ståltrinnene.
Brædderne er 3-5 mm kortere end ståltrin så hold samme afstand i enderne. Der skal være 5 mm mellem
brædderne. Læg brædderne på et fast underlag og placer derefter rammen centreret med kanterne opad.
Hold det fastspændt og bor for med et 3 mm bor. Skru derefter skruerne i pr ca. 600 mm.
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Når alle brædder er monteret, er det tid til at gå videre med vangerne.
Vangerne bliver leveret med INDADvendte lapper til fastgørelse i væg og terræn. Center af hul er placeret
100 mm fra overkant af vange og 30 mm fra indv. Vange. Med lave, smalle trapper (op til 5-6 trin) kan man
med fordel montere det øverste trin mellem vangerne, og derpå stille trappen op ad væggen, centreret for
åbningen. Ved større trapper, skal der måles ud og markeres hulplacering. Det samme gælder ved terræn.
Når det næstnederste trin er monteret, vil vangerne have rettet sig så meget ind at hullerne i fundamentet
kan mærkes op og bores.
I murværk og beton anvendes limankre, i træværk kan det være franske skruer.
Når vangerne er sat op, monteres trin med de medfølgende bolte.
Til sidst monteres evt. gelænder.
Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at ”genbruge” et eller flere af trinhullerne. Det vil fremgå af
tegningen.
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