SAMLEVEJLEDNING

GARDENSTEP
MED TRIMAX® TRIN ELLER GITTERRIST

230421JKS

FØR DU STARTER
LÆS HELE SAMLEVEJLEDNINGEN INDEN DU GÅR I GANG
På denne måde undgår du fejl og forhindrer farer ved forkert samling og montering.
Kontroller også at alle delene er med. Kig styklisten igennem og se om det hele er med i kassen.
VÆRKTØJ DU SKAL BRUGE
› Slagboremaskine
› Bor: 3,5 mm, 6,5 mm og 10 mm
› Skruemaskine
› Nedstryger
› 2 × fastnøgler 17 mm
› Trappestige

›
›
›
›
›

Vaterpas
2 × skruetvinger
Tommestok / målebånd
Vinkel 90°
Blyant

Da metaldelene er galvaniserede, er det ikke sikkert, at skruerne passer i de forborede huller.
I tilfælde af, at skruen ikke passer i hullet, bores der igen med et bor i passende størrelse.

GARDENSTEP KONSTRUKTIONEN BESTÅR AF

1

2

1 × vægbeslag

0 - 12 × trin-element(er)

3

4

1 × bund-element

6

1 × gulvbeslag

2 - 11 × samlebeslag

OPMÅL DEN SAMLEDE HØJDE
Mål først trappens samlede højde ”G” fra gulvet til overkanten af udgangen. Højden bruges på næste side for at finde hvert trins stigning.
Ved øverste trin skal du huske at tage højde for trinnets tykkelse.
Trintype
Trimax®
Gitterrist

Trintykkelse
4 cm
3 cm

FUNDAMENT
Trappens gulvbeslag skal monteres i et fundament
på min. 50 × 50 cm.
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Etagehøjde

Antal trin

Udladning

37,0 - 45,0 cm

2

40 cm

55,5 - 67,5 cm

3

60 cm

74,0 - 90,0 cm

4

80 cm

92,5 - 112,5 cm

5

100 cm

111,0 - 135,0 cm

6

120 cm

129,5 - 157,5 cm

7

140 cm

148,0 - 180,0 cm

8

160 cm

166,5 - 202,5 cm

9

180 cm

185,0 - 225,0 cm

10

200 cm

203,5 - 247,5 cm

11

220 cm

222,0 - 270,0 cm

12

240 cm

Ved 13 og 14 trin skal trappen understørres på midten
240,5 - 292,5 cm

13

260 cm

259,0 - 315,0 cm

14

280 cm

UDREGNING FOR STIGNINGEN PR. TRIN
(etagehøjde - 16 - trintykkelse) / (antal trin - 1)
Trintype
Trimax®
Gitterrist

Trintykkelse
4 cm
3 cm

EKSEMPEL #1
Ved en etagehøjde på 210 cm, får trappen 10 trin (eller 11 trin, se
eksempel #2). Ønsker man Trimax® trin er trintykkelse 4 cm.
Srigningen pr. trin bliver 21,11 cm
(210 - 16 - 4) / (10 - 1) cm = 21,11 cm
Trimax® trin
4 cm

21,11 cm

Etagehøjde
210 cm

TRAPPENS STIGNING OG UDLADNING
I tabellen kan du se hvor mange trin der kræves for en
given højde, og hvilken udladning trappen vil få.

21,11 cm

21,11 cm
Bundelement er
16 cm
EKSEMPEL #2
Ved en etagehøjde på 210 cm kan man også vælge 11 trin.
Så vil stigning pr. trin være:
Trimax®: (210 - 16 - 4) / (11 - 1) cm = 19 cm
Gitterrist: (210 - 16 - 3) / (11 - 1) cm = 19,10 cm
EKSEMPEL #3
Ved en etagehøjde på 78 cm, får trappen 4 trin.
Så vil stigning pr. trin være:
Trimax®: (78 - 16 - 4) / (4 - 1) cm = 19,33 cm
Gitterrist: (78 - 16 - 3) / (4 - 1) cm = 19,67 cm

LOFTSÅBNING
Hvis trappen skal monteres i en loftsåbning gælder følgende:
› Fra loftetskanten og til trinnet under skal der være min. 200 cm.
› Foran trappen skal der være ca. 80 cm.
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MONTAGE
1. SAML TRAPPEN
Sæt samlebeslagene (6a) ind i trinelementerne (2), og sæt herefter
trinelementerne sammen (1, 2, 3).
Skru samlebeslagene og trinelementerne sammen ved at indsætte
gevindstang (7), spændeskive (8) og hættemøtrik (9). Spænd kun let.
Vær opmærksom på følgende:
› De to bageste huller (A) i trinelementerne skal stadig være frie.
› Stigningen på hvert trin skal være nogenlunde korrekt, men
indstilles korrekt i næste punkt.
Skru gulvbeslaget (4) på bundelementet (3) og samlebeslaget (6b).

2. JUSTER TRINELEMENTERNES HØJDE
Efter samling af trappen skal du indstille den nøjagtige stigningshøjde på hvert trin. For at gøre dette skal du justere trinelementerne
efter ”trin-højde-skabelonen” (10).
På ”trin-højde-skabelonen” afmærker du trinnets højde, som du
har udregnet fra forrige side.
Udregning: (etagehøjde - 16 - trintykkelse) / (antal trin - 1)
Placer nu ”trin-højde-skabeonen” på hvert trin, spænd den fast
med skruetvinger. Indstil trinnets højde ved at flytte trinnet ovenover op eller ned, så det markerede punkt er ud for kanten på
trinnet over.
Spænd møtrikerne godt, så trinnet bliver i den rigtige position.
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3. LÅS ELEMENTERNE
De to bagerste huller (A) på trinelementerne skal nu skrues sammen. Indsæt gevindstang (7), spændeskive (8) og hættemøtrik (9),
og spænd godt.

4. REJS TRAPPEN
Trappen er klar til at blive monteret i væg og gulv. Rejs trappen op,
og placer den, hvor den skal monteres.
Sæt trappen i vater og lod ved brug af vaterpas.
Bemærk, hvis trappen skal ende ved gulvets overkant, så skal du
huske at inkludere 4 cm ved Trimax® trin eller 3 cm ved gitterrist trin.
Marker følgende monteringshuller:
› Huller i vægbeslag (1)
› Huller i gulvbeslag (4)
Vigtigt for trin over 120 cm i bredden
Har du trin, som er 120 cm bredde eller over, så kan center-vange
ikke benyttes. I stedet skal der placeres to vanger. Afstanden fra
midten af vangen til midten af den anden vange må max. være
70 cm.
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5. FASTGØR TRAPPEN
Vigtigt: trappen må først bruges, når både væg- og gulvbeslag er
fastgjort korrekt.
Skru trappens vægbeslag fast (12 og 13), og herefter gulvbeslaget.

6. JUSTER TRIN
Placer trinnene på langs i midten. Hvert trin skal være vinkelret på
trinelementet. Brug en ret vinkel til dette.

7A. FASTGØR TRIMAX® TRIN (VED GITTERRIST SE 7B)
Marker monteringshullerne på trinnet.
Forbor med et 3,5 mm bor og skru trinnene fast (11).
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7B. FASTGØR GITTERRIST TRIN (VED TRIMAX® TRIN SE 7A)
Skru trinnene fast med de flade skruer 6 × 25, spændeskive 6 mm
og hættemøtrik M6, og spænd godt.

8. GELÆNDERBESLAG
Gelænderet kan både monteres på højre og venstre side af trappen.

TRIMAX®

Marker borehullerne på trinnet. For at gøre dette skal du holde
gelænderbeslaget (22) midt på trinnet.
Forbor skruehullerne til gelænderbeslagene (22).
› Trimax®: 3,5 mm bor
› Gittertrin: 6,5 mm bor
Skru gelænderbeslagene (22) i trinnet med skruerne (10).

GITTERRIST
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9. SAML OG MONTER GELÆNDERET
Start med at samle gelænderet fra toppen mod bunden. Start med
håndlisten (25). Skal du forbinde 2 håndlister eller mere, se punktet
”Forbind to håndlister”.
Skub forbindelseselementet (11) ind i håndlisten og skru fast i
balustrene (21) med skruerne (23 og 24).
Skru endestykket (17, 18, 19, 20) på håndlisten (25).
Sæt balustrene i gelænderbeslaget og fastspænd.
Spænd alle skruerne godt.

FORBIND TO HÅNDLISTER
For at forbinde to håndlister med hinanden skal du skrue dem
sammen med forbindelsesbeslaget som vist på tegningen (13, 14,
15 og 16).

11. EFTER MONTERINGEN
Gå skruerne igennem og kontroller, at alt er samlet korrekt.
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