TRAPNEUZEN – ELITE ALUMINIUM

Beschrijving
Trapneuzen dragen bij tot de veiligheid van uw (werk)omgeving. Mogelijke valrisico’s worden
aanzienlijk verminderd dankzij hun antislipwerking en het feit dat ze ook visueel het einde van de
trede duidelijk aangeven. Bovendien dragen trapneuzen bij tot de bescherming van trapranden, wat
een vermindering van onderhoudskosten met zich meebrengt. Verder is ook de esthetische impact
van trapneuzen niet onbelangrijk.
Deze Elite Aluminium trapneus is geschikt voor alle commerciële en de meeste industriële
binnentoepassingen. Dankzij de verborgen bevestigingen zijn afdekkapjes voor schroeven overbodig.

Hoe kiest u de meest geschikte trapneus? Selecteer het juiste profiel voor de vorm van uw trap. Kies
vervolgens de juiste anti-slip inleg. Deze creëert wrijving tussen de zool van de schoen en de traprand
en zorgt op die manier voor een goede anti-slip werking. Afhankelijk van de omgeving, bestaan er
verschillende mogelijkheden. Voor binnentoepassingen is het van belang om na te gaan of de
traprand al dan niet nat kan worden. Indien dit niet het geval is, dan kan u kiezen voor de Elite of
Traditional. Indien de traprand wel in contact kan komen met water, is het aan te raden om de
Traditional te gebruiken, alsook voor alle standaard buitentoepassingen, zoals dagelijks gebruik bij inen uitgangstreden van parkeergarages. Kies tenslotte een contrasterende kleur die het einde van de
trede duidelijk aangeeft.
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Technische informatie
Materiaal:
aluminium profiel
Afmetingen:
diverse afmetingen mogelijk, afhankelijk van de vorm van de trap

Versies:

enkele (tredes tot 300mm diepte) of dubbele inleg

Kleur:

anti-slip inleg is verkrijgbaar in 16 kleuren

Overig:

eenvoudig te onderhouden
eenvoudig te plaatsen
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Montage
Een correcte bevestiging tussen trapneus en trede is essentieel om de veiligheid te kunnen
garanderen. In de eerste plaats dient het oppervlak, alsook de trapneus zelf goed voorbereid te
worden. Deze moeten glad, schoon en vrij zijn van stof, cementresten of verontreiniging, aangezien
dit de hechting kan aantasten.
Het profiel kan bevestigd worden door middel van een speciale lijm die ontworpen is om trapranden
veilig te hechten, waardoor schroeven en afdekkapjes overbodig zijn. Een mechanische bevestiging is
eveneens mogelijk door middel van schroeven en pluggen, in combinatie met lijm.
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