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Tijdsbesteding

Personen
 

 Materialen 

 

Trapleuning  
 
Schroeven (4,5 x 50 mm) 
met verzonken kop 
 
Boor 8 mm

 

Pluggen 8 mm 
 
Korte schroeven  
(4 x 25 mm) 
 
Boor 12 mm

 Gereedschap
 

 

Boormachine 
 
Timmermanspotlood 
 
Schroevendraaier

Hamer  
 
Meetlat 
 
Steeksleutel 
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De eerste stap is het bevestigen van de
éérste en de laatste leuninghouder op de
trapleuning. De eerste en de laatste
leuninghouder worden op ongeveer 20 cm
van het einde van de leuning bevestigd.
Zorg dat deze netjes op één lijn liggen.

Stappenplan

Heb je een eikenhouten trapleuning?
 Dan is het aan te raden om eerst voor te boren. Voorboren is wanneer
er een gat geboord wordt, dat kleiner is dan de daadwerkelijke schroef.

Dit wordt vaak gedaan zodat de schroef een makkelijke en betere
verzinking in het materiaal krijgt. Over het algemeen wordt er

aangeraden om met een 4 mm boor een klein gaatje te boren alvorens
de 8 mm gaten te boren. 

Teken de hoogte van de trapleuning af om
de muur. Doorgaans wordt er een afstand
van 100 cm vanaf de traptreden genomen.
Maar dit kun je natuurlijk aanpassen naar
eigen wens.
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Til de trapleuning met zijn tweeën op en
houd de leuning op de gewenste hoogte. De
een houdt de leuning op de afgetekende
hoogte en de ander tekent de contouren
van de twee steunen op de muur af.

Schroef  nu de trapleuning weer los  van de
beide leuninghouders en houd ze op de
afgetekende plek. Markeer nu alleen het
onderste schroefgat. Boor  nu gaten van 8
mm in de muur, steek de pluggen erin en
schroef de steunen voorlopig vast met één
schroef.
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Leg de trapleuning nu voorzichtig losjes op
beide steunen en draai de steunen zodanig
dat de trapleuning mooi in de
leuninghouders valt.  Teken de overige
schroefgaten af. 

Til de leuning weer van de leuninghouders
af en draai de leuninghouders 180° naar
beneden. Boor de overige 8 mm gaten, stop
de pluggen erin en schroef beide steunen
definitief vast aan de muur. 
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Schroef de trapleuning weer aan beide
steunen vast. De trapleuning hangt nu in
principe aan twee leuninghouders. Bepaal de
positie van de overige leuninghouders. Houd
hierbij een onderlinge afstand aan van circa
80 cm. Markeer de schroefgaten op de muur,
boor de gaten, stop de pluggen erin en schroef
de leuninghouders vast aan de muur. Schroef
tot slot de leuning op de steunen vast.
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 Tip: laat het gruis in het boorgat zitten, zuig het er niet uit

met de stofzuiger. Dit geeft extra grip voor de schroeven.

Pak wat te drinken, plof neer op de bank en
geniet van het aanzicht van je nieuwe
trapleuning! 8
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Geen enkel probleem. We helpen
je graag verder! 
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