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1. Hulpmiddelen 
 Gegevens inmeting 

 Potlood 

 Schilders tape (afplaktape) 

 RVStrapleuning.nl Hulp A4je (gebruikt 

bij inmeting) 

 Bijgeleverd bevestigingsmateriaal 

 Boormachine+ boor 10 of 8 

 Classic steun: Sleutel; Inbus, 5 

 Tango steun: Sleutel; Inbus 2,5 + 6 en 

steeksleutel 13 

 Jazz steun: Sleutels; Torx 25 + Inbus 3 

 Stofzuiger 

2. Stappenplan A. Steektrap of losse leuningen 
1) Wij adviseren de montage van uw trapleuning altijd samen met iemand te doen;  

2) Ontdoe de leuning van het beschermende verpakkingsmateriaal en controleer de bestelling. 

3) Leg de leuning(en) vervolgens op het verpakkingsmateriaal of zachte ondergrond ter 

voorkoming van beschadigingen; 

4) Monteer het 1e en laatste steuntje op de leuning(en). Bij Classic en verticale steun is de flens in 

eerste instantie niet nodig. Zie ter illustratie onderstaand beeld van de verschillende steunen. 

5) Heeft u een of twee leuningen die verbonden worden met een flexibele bocht? Zo ja, vervolg 

uw montage in stappenplan B. vanaf stap 19-20; 

6) Houd de leuning op de juiste hoogte (tijdens inmeting bepaald) en positie tegen de muur. Teken 

met een potlood de positie van de leuningdragers af; 

 

 

Jazz Steun Classic Steun Jazz Steun LED 

Tango steun 
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7) Leg de leuning op het verpakkingsmateriaal of zachte ondergrond. Ingeval van steun Classic of 

verticaal: demonteer de steunen weer van de trapleuning  

8) Afhankelijk van uw wand/muur, waarop de leuning geplaatst wordt, wordt de keuze van de 

pluggen bepaald en daarmee tevens de diameter van de te boren gaten in de muur. Bijgeleverd 

materiaal is geschikt voor standaard steen + beton muren; 

9) Boor op de afgetekende punten van het 1e en laatste steuntje de gaten in de muur; 

10) Plaats de pluggen in de gaten; 

11) Monteer het 1e en laatste steuntje op de muur. De resterende steunen komen later: 

11.1. Ingeval van de Classic steun: Draai de stokeinden er in. Let hierbij op dat het schroefdraad 

ca. 20mm uit de muur steekt. Plaats hierover de bijgeleverde flens. Draai de as vast op de 

stockbout. Zorg dat de potgaten(waar de inbus schroef in gaat) van het asje aan de onderzijde 

zitten. Draai eventueel de stockeinden iets in of uit om dit te corrigeren. Steek de inbusschroef 

er in (zie beeld) en plaats het kleine asje er overheen, let er op dat de radius op het asje naar de 

leuning wijst. Draai vast; 

11.1.2. Ingeval van de Tango steun: Draai de stokeinden er in. Let hierbij op dat het 

schroefdraad ca. 20mm uit de muur steekt en plaats hierover de bijgeleverde flens. Neem de 

steun, schroef het kleine inbusje los om de steun te demonteren. Schuif het binnen asje 

(zandlopervorm) over het stockeind en draai het moertje vast op het stockeind. Monteer de 

buiten as tegen de leuning middels de inbusbout. Met montage schuif je het binnen asje en de 

buiten ad over elkaar en bevestig je deze middels het vast schroeven van het kleine inbus 

schroefje. 

11.2. Ingeval van de Jazz steun. Plaats het steuntje tegen de muur en draai de drie schroeven in 

de pluggen. Gebruik de twee inbusbolkopschroeven om de steun te bevestigen tegen de 

leuning. Let er op dat u de holle steun plaats waar de stroomkabels uit de muur komen. Zie ook 

extra info LED-leuning monteren; 

 

12) Schroef eventuele extra ‘tussensteunen’ vast aan de leuning, zoals omschreven bij stap 4; 

13) Teken de resterende boorgaten af op de muur; 

14) Demonteer de leuning en boor de resterende gaten voor de ‘tussensteunen’; 

15) Plaats de pluggen en monteer de steun(en) zoals bij stap 11 omschreven; 

16) De leuning is nu volledig gemonteerd tegen de muur; 
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16.1. Controleer of de leuning goed vast zit. Zo niet, draai de inbus van de steunen iets aan; 

16.2 Indien LED leuning; zorg dat het speciale holle steuntje op de juiste plek gemonteerd 

wordt om de kabels door te voeren. Zie extra info hierover in hoofdstuk 4; 

17)  De trapleuning is nu klaar voor gebruik. Poets de leuning indien nodig na met een vochtige 

doek en/of met de RVStrapleuning.nl RVS Cleaner. Let op, spuit nooit rechtstreeks 

schoonmaakmiddelen op het RVS oppervlak. 

3. Stappenplan B. Kwart of dubbel kwart trap 
18) Plaats het RVStrapleuning.nl hulp A4tje, gebruikt tijdens de inmeting, in elke hoek. Controleer of 

deze op de juiste hoogte hangen; 

19) In geval van flexibele bocht(en) 

19.1 Buig de flexibele bocht(en) ongeveer in de juiste hoek; 

19.2 Schuif vervolgens de bocht in een van de leuningen; 

19.3 Let op; nooit een leuning ongemonteerd aan de flexibele bocht laten hangen, de leuning 

kan daardoor losschieten(!); 

20) Vervolg uw montage zoals omschreven in Stappenplan A. vanaf stap 6 tot 17. 

4. Aanvullende informatie bij LED leuningen (met flexibele bocht) 
Wanneer u een trapleuning met LED verlichting koopt zal standaard bij de eerste drager de aansluit 

kabel uit de leuning komen (tenzij u dit anders heeft aangegeven). Zie onderstaande stappen hoe u 

de leuning aansluit. 

1. Controleer de werking van de verlichting in de leuning vóór montage door de verlichting aan 

te sluiten op de netspanning (max.24V). Sluit hiervoor de stekkeradapter in een stopcontact; 

2. Neem de holle steun; 

3. De kabel uit de leuning is 3meter lang, aan het uiteinde zit een aansluitplug. Voor de 

doorvoer in de steun dient deze eerst los geschroefd te worden. Let goed op waar u welke 

kleur kabel los schroeft (Zwart is - en rood is +); 

4. Voer de kabel door het holle steuntje; 

5. Na het aftekenen van de steunen op de muur kunt u in het midden van de 

netspanningssteun op de muur doorboren naar het stroompunt. Dit kan een aansluitende 

kamer zijn of de meterkast;  

6. Voer de kabel door en monteer de aansluitplug 

weer vast aan de kabel; 

 

 

 

 

  



 

©RVStrapleuning.nl 

 

 

7. Ingeval van meerdere leuningen met flexibele bochten. 

7.1. Voer de kabels uit de leuning door de bocht heen en schuif de bocht in de leuning Zie 

ook stap 20 van stappenplan B; 

7.2. Koppel de connectoren met elkaar en schuif de bocht in de andere leuning, zie figuur 1 

en 2 ter illustratie. Let op de nokken van de connectoren(!); 

 

8. Neem de stekkeradapter, deze heeft een 

kabel van 1,5meter. Koppel het uiteinde van 

de adapter met de aansluitplug; 

9. Sluit de stekkeradapter aan in een stopcontact; 

10. De leuning is nu klaar voor gebruik; 

11. Ingeval van interne besturing zie onderstaand beeld voor het aansluiten van de extra kabel.  

Fig.2 

 

 

 

  

Connectoren op deze manier monteren!  
Let op de nokken. 

Fig. 1 

Fig.2 

Connectoren op deze manier monteren!  
Let op de nokken. 
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Contactgegevens 

RVStrapleuning.nl 
Bijsterhuizen 3011f 

6604 LP Wijchen 
Nederland  

Tel:  +31 24 8200976  
M:  info@rvstrapleuning.nl 


