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Trapleuning inmeten en monteren 

 

Trapleuning inmeten 
Voor een perfect passende trapleuning is goed inmeten erg belangrijk. Omdat wij enkel trapleuningen leveren 

zonder hoek/bocht of glooiing, beperken we ons in deze instructies tot rechte trapleuningen. 

 

Hoogte trapleuning 
De ideale hoogte is circa 90 cm. Zo bevindt de trapleuning zich op heuphoogte. Zijn de regelmatige gebruikers van 

de leuning erg klein of juist erg groot, pas de hoogte daar dan op aan. Bij een erg steile trap adviseren we om een 

hoogte van circa 80 cm aan te houden. 

 

Stap 1: Teken de hoogte van de trapleuning nauwkeurig af op 3 punten: waar de eerste 

traptrede begint, in het midden en waar de laatste traptrede eindigt. Maak voor 

correct aftekenen gebruik van een waterpas en een rolmaat. Om niet op de muur te 

hoeven tekenen kun je een stukje schilders tape op de muur plakken. Heeft de trap 

hoeken? Teken de hoogte dan ook in iedere hoek af. 

 

Lengte trapleuning 

Rechte trap 
Het meest voorkomend is om de trapleuning te laten beginnen bij de eerste traptrede en 

te laten eindigen bij de laatste traptrede. 

Stap 2.1: Nu je de hoogte aan het begin en het einde van de trap hebt gemarkeerd, kun 

je de exacte lengte tussen die punten opmeten. Dit is de lengte van de trapleuning. 

Voor extra gebruikersgemak adviseren we om de trapleuning 10 tot 15 cm vóór de 

eerste trede te laten beginnen en 10 tot 15 cm ná de laatste trede te laten eindigen. Let 

op dat dit niet mogelijk is wanneer de muur direct eindigt bij de eerste en/of laatste 

traptrede. Tel de gewenste overlap bij de lengte van de trapleuning op. 
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Trap met hoek 
Bij een trap met hoek(en) is het belangrijk om daar rekening mee te houden tijdens het opmeten. De trapleuning 

wordt immers niet strak tegen de muur gemonteerd. Meet je tot exact in de hoek, dan raken de twee delen 

elkaar. In onderstaande situatieschetsen wordt er vanuit gegaan dat je beneden aan de trap begint met meten en 

zo naar boven werkt. 

Stap 2.2: Nu je de hoogte aan het begin en het einde van de trap en in iedere hoek hebt gemarkeerd, kun je nu 

de lengte tussen die punten opmeten. Hoeveel ruimte je in de hoeken precies vrij moet laten wordt hieronder 

voor diverse soorten trappen toegelicht. Als stelregel kun je het volgende aanhouden: bij een hoek van 90 

graden wordt de trapleuning 12 cm uit de hoek geplaatst. Bij een hoek van 45 graden wordt de trapleuning 8 

cm uit de hoek geplaatst. 

 

Trap met één kwartdraai van 90 graden 

De trapleuning bestaat uit 2 delen. 

Deel 1 Meet vanaf de eerste traptrede tot aan de hoek en trek daar 

12 cm vanaf. Tel optionele overlap vóór de eerste traptrede erbij op. 

Deel 2 Meet vanaf de hoek tot aan de laatste traptrede en trek daar 

12 cm vanaf. Tel optionele overlap ná de laatste traptrede erbij op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trap met twee kwartdraaien van 90 graden 

De trapleuning bestaat uit 3 delen. 

Deel 1 Meet vanaf de eerste traptrede tot aan de hoek en trek daar 

12 cm vanaf. Tel optionele overlap vóór de eerste traptrede erbij op. 

Deel 2 Meet van hoek tot hoek en trek daar 2x 12 cm (dus 24 cm) 

vanaf. 

Deel 3 Meet vanaf de hoek tot aan de laatste traptrede en trek daar 

12 cm vanaf. Tel optionele overlap ná de laatste traptrede erbij op. 
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Trap met één draai van 45 graden 

De trapleuning bestaat uit 3 delen. 

Deel 1 Meet vanaf de eerste traptrede tot aan de hoek en trek daar 8 

cm vanaf. Tel optionele overlap vóór de eerste traptrede erbij op. 

Deel 2 Meet van hoek tot hoek en trek daar 2x 8 cm (dus 16 cm) 

vanaf.* 

Deel 3 Meet vanaf de hoek tot aan de laatste traptrede en trek daar 8 

cm vanaf. Tel optionele overlap ná de laatste traptrede erbij op. 

  

 

 

 

 

 

Trap met twee draaien van 45 graden 

De trapleuning bestaat uit 5 delen. 

Deel 1 Meet vanaf de eerste traptrede tot aan de hoek en trek daar 8 

cm vanaf. Tel optionele overlap vóór de eerste traptrede erbij op. 

Deel 2 Meet van hoek tot hoek en trek daar 2x 8 cm (dus 16 cm) 

vanaf.* 

Deel 3 Meet van hoek tot hoek en trek daar 2x 8 cm (dus 16 cm) 

vanaf. 

Deel 4 Meet van hoek tot hoek en trek daar 2x 8 cm (dus 16 cm) 

vanaf.* 

Deel 5 Meet vanaf de hoek tot aan de laatste traptrede en trek daar 8 

cm vanaf. Tel optionele overlap ná de laatste traptrede erbij op. 
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Trap met één kwartdraai van 90 graden en één draai van 45 graden 

De trapleuning bestaat uit 4 delen. 

Deel 1 Meet vanaf de eerste traptrede tot aan de hoek en trek daar 

12 cm vanaf. Tel optionele overlap vóór de eerste traptrede erbij op. 

Deel 2 Meet van hoek tot hoek en trek daar 1x 8 cm en 1x 12 cm (dus 

20 cm) vanaf. 

Deel 3 Meet van hoek tot hoek en trek daar 2x 8 cm (dus 16 cm) 

vanaf.* 

Deel 4 Meet vanaf de hoek tot aan de laatste traptrede en trek daar 8 

cm vanaf. Tel optionele overlap ná de laatste traptrede erbij op. 

Bevindt de kwartdraai zich boven i.p.v. beneden, volg dan onderstaande 

instructies. 

Deel 1 Meet vanaf de eerste traptrede tot aan de hoek en trek daar 8 

cm vanaf. Tel optionele overlap vóór de eerste traptrede erbij op. 

Deel 2 Meet van hoek tot hoek en trek daar 2x 8 cm (dus 16 cm) vanaf.* 

Deel 3 Meet van hoek tot hoek en trek daar 1x 8 cm en 1x 12 cm (dus 20 cm) vanaf. 

Deel 4 Meet vanaf de hoek tot aan de laatste traptrede en trek daar 12 cm vanaf. Tel optionele overlap ná 

de laatste traptrede erbij op. 

* De minimale lengte voor een trapleuning op maat is 30 cm. 

 

Trapleuning monteren 
Omdat je de hoogte al op meerdere punten hebt afgetekend, is het monteren van de trapleuning uiteindelijk heel 

eenvoudig. Je kunt de montage gaten voor de houders het beste aftekenen als je de trapleuning mét 

gemonteerde houders op de gewenste positie tegen de muur houdt. Lukt dit niet, trek dan een strakke lijn van 

begin tot eindpunt. Daarop kun je de posities van de houders aftekenen. Zorg voor het juiste wandbeslag om 

stevige montage te garanderen. 

Schroef vervolgens de houders op de muur en monteer de trapleuning op de houders. Voilà, jouw trap is weer 

helemaal up to date! 

 

Trapleuning op maat bestellen 
Bij ons bestel je een trapleuning op maat tot op de centimeter nauwkeurig! Tijdens het bestellen kun je direct de 

prijs berekenen waardoor een offerte opvragen niet nodig is. Binnen 4 tot 6 weken heb je de trapleuning in huis. 


