
Imaatverhuur trapsteiger mogelijke oplossing voor werken in trapgat.

In bestaande situaties met een gemonteerde trap in het trapgat is veilig werken vaak een probleem. 
Ladders op treden en tegen muren geplaatst leidt vaak tot zeer onveilige situaties.
Imaatverhuur heeft voor deze nood situatie een oplossing in de vorm van de trapsteiger.

LET OP, BELANGRIJKE WAARSCHUWING! 
DE IMAATVERHUUR TRAPSTEIGER BESTAAT VOOR HET GROOTSTE DEEL UIT REGULIERE 
STEIGERMATERIALEN. HET GEBRUIK OP EEN TRAP EN IN DEZE VORM IS ECHTER NIET 
OFFICIEEL GOED GEKEURD. 
U GEBRUIKT DEZE SAMENSTELLING VOLLEDIG VOOR *EIGEN RISICO! 
WERKEN OP DEZE MANIER VALT NIET ONDER  ARBO GOEDKEURING.

Wat zijn enkele risico's bij het werken op een bestaande houten trap.
Het van de treden afschieten of zelfs het breken van de houten treden of onderdelen van bestaande 
houten trap.
O.a. daarom is goedkeuring niet mogelijk, imaatverhuur denkt echter dat het aanbieden van een 
veiligere werk oplossing beter is dan nog gevaarlijkere oplossingen als bijvoorbeeld een los trappetje 
op een trap plaatsen die ook vaak nog op een te smalle trede geplaatst wordt.

Het zo veilig mogelijk werken begint bij het zelf nadenken. 
Is er een officiele manier van werken mogelijk en/of haalbaar dan ALTIJD hiervoor kiezen.
Vertrouw op Uw eigen waarschuwing gevoel voor een onveilige situatie!
Ziet de houten trede waar op de aluminium trap steiger geplaatst wordt er niet veilig uit (te dun, te 
smal, doorbuiging etc.) dan NOOIT daar op werken.
Zet de aluminium steiger stevig vast met de afstandhouders in het trapgat, met ondersteuning van 
stabilisator(en) stevig op de beneden/tussen verdieping vloer en spanbanden om de treden of spil 
van de houten trap om risico's als houten treden breuk of afschieten van de houten trede maximaal 
te verkleinen.

Opbouw van de voorgestelde trapsteiger is soortgelijk als die van de standaard aluminium  
rolsteigers.
U dient hier ervaring mee te hebben en zich op de hoogte te stellen van de exacte opbouw.
De handleiding van de wel gekeurde vorm standaard aluminium rolsteiger vindt U ook op  
www.imaatverhuur.nl of kan ook van collega's veelal gevonden worden door te googelen naar  
handleiding aluminium rolsteiger.

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



Specificaties basis opbouw trapsteiger:
-afmeting minimaal in trapgat 200 cm lang x74 cm breed 
-afmeting minimaal op houten trede 78 cm i.v.m. stel poot breedte.

Losse onderdelen die U voor voorbeeld trapsteiger basis kan gebruiken:
1x doorloopframe extrusie 75-28-7 L/R te gebruiken
1x opbouwframe extrusie 75-28-2
2x leuning frame extrusie 75-50-2
5x horizontaal schor 190
1x diagonaal schor 190
1x platform 190 met luik
2x spindel staal 100 cm met opgeschroefd houten blok en éénzijdig versmalt
2x spindel staal 60 cm met opgeschroefd houten blok en éénzijdig versmalt
1x stabilisator 200
2x afstandhouder met vaste kruiskoppeling en rode beschermdop gemonteerd
2x spanband blauw
2x borgpen

Losse onderdelen die U voor een trapsteiger opbouwdeel kan gebruiken:
1x doorloopframe extrusie 75-28-7 L/R te gebruiken 
1x opbouwframe extrusie 75-28-7
2x horizontaal schor 190
2x diagonaal schor 190
1x platform 190 met luik
2x afstandhouder met vaste kruiskoppeling en rode beschermdop gemonteerd
6x borgpen

U huurt losse onderdelen! De opbouw kan per situatie veranderen/aangepast moeten worden.
Dit betreft een voorbeeld uitleg opbouw trapsteiger aan de hand van onderstaande foto's.
In andere situaties kan het nodig zijn aan beide zijden een leuning te plaatsen met daartussen aan 
beide zijden 2 horizontaal schorren. Vandaar dat deze ook meegeleverd worden.

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.

Het zetten van de basis. Let op de plaatsing van de afstandhouders met rode dop om geheel klem te  
zetten in trapgat. Tevens onderzijde de geplaatste stabilisator die de druk opvangt van de steiger op  
de smallere (kwetsbare) houten hoek trede.



Onderzijde de geplaatste stabilisator die de druk opvangt van de steiger op de smallere (kwetsbare)  
houten hoek trede. De al aanwezige houten blokjes onder de spindels voorkomen beschadigingen  

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



en verhogen de grip. Onderzijde krijgt de twee100 cm stalen spindels die in hoogte verstelbaar zijn.

Steiger goed vastzetten met met spanband zodat deze niet van de houten treden kan schuiven.  
Schroeven door spindelvoet zijn nog veiliger maar beschadigen houten trap.

Ook het extra vastzetten van het frame d.m.v. een spanband op een hoger gelegen trede vergroot de  
veiligheid.

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



 Let op de plaatsing van de afstandhouders met rode dop en kruiskoppeling om geheel klem te  
zetten in trapgat. 

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



Bovenzijde kort steigerframe met twee korte stalen spindels. De al aanwezige houten blokjes onder  
de spindels voorkomen beschadigingen en verhogen de grip.

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



Beneden plaatst U het doorloopframe zodat U door de steiger en het luik in het platform naar boven  
kan komen. Zie de juiste plaatsing van de diagonaal (lange schuine) schor en horinzontaal (korte  
rechte) schor.

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



Veiliger werken in het trapgat en doorloop door luik.

* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.



* Door het huren en gebruiken van deze steigermaterialen en gebruiken in de vorm als niet gekeurde 
trapsteiger bent U zich er bewust van dat U imaatverhuur vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid.


