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Voor de overige onderdelen verwijzen wij naar
de stuklijst montagehandleiding 'trap'

1. Voor de montage van de trap verwijzen wij naar de montagehandleiding 'trap'.
2. Monteer eerst de trap zoals aangegeven in punt 1 van de montagehandleiding 'trap'.
3. Verbind de trapbomen met de bordesbomen (U150/50) d.m.v. de bouten M10x20.
De bordes structuur wordt gelast geleverd.
4. Bevestig nu de steunpalen van het bordes (2 of 4 in functie van de positie van het bordes) aan de bordesstructuur d.m.v.
bouten M10x70 (2 per paal) en zet de trap recht.
5. Bevestig nu de schoring aan de steunpalen (buizen 38 mm) d.m.v. de bouten M10x70
6. Monteer de houten vloerplaat van het bordes : eenvoudigweg plaatsen tussen de bordesbomen.
7. Monteer nu verder de trap zoals voorzien in punt 3 t.e.m. 9 van de montagehandleiding 'trap'. Veranker tevens de steunkaders
van het bordes in de grond d.m.v. de bijgeleverde keilbouten M10x90 (2 per paal) en veranker het bordes aan het platform
d.m.v. de bijgeleverde tire fonds 8x35 (inbegrepen in de trap).
8. Monteer nu de eventuele leuningen van het bordes : de balustradepaaltjes d.m.v. de bouten M10x20 verankeren aan de
bordesstructuur (2 per paaltje). De balustrade wordt gelast geleverd. Plaats de afsluitdoppen.
9. Trap en bordes zijn nu goed gemonteerd.
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