
Zelfredzaamheid
en veiligheid

Kindertrapleuning

 bevordert de veiligheid op de trap

 bevordert de zelfredzaamheid

  ontlast ouders; zij hoeven het kind niet  
te tillen en/of er achteraan te lopen

 geeft jonge kinderen zelfvertrouwen



De eerste stapjes van je kind 

op de trap. Je bent trots op zijn 

vaardigheid, maar het is ook 

spannend. Een ongeluk zit in een 

klein hoekje en kan grote gevolgen 

hebben. Het traphekje houdt hem 

weg van de trap, maar wat leert 

het ervan? De kindertrapleuning 

biedt de oplossing.

Kindertrapleuning

Waarom een kindertrapleuning

Zelfredzaamheid 
en veiligheid 
op de trap

Stichting Consument en 
Veiligheid is voorstander 

van het plaatsen van 
een kinderleuning



Leren door zelf te doen
Een kind leert door te doen. Daarom is het belangrijk 
om je kind zelf trap te laten lopen. Niet alleen naar 
boven; ook naar beneden. Maar dan wel op een 
veilige manier; mét de kindertrapleuning. 

De kindertrapleuning wordt vast gemonteerd onder 
de bestaande trapleuning op een hoogte tussen de 
50 en 60 cm. De dikte van de leuning is slechts 30 mm. 
Hierdoor heeft de kleine kinderhand optimale grip. Hierdoor heeft de kleine kinderhand optimale grip. 

Traptypen
We onderscheiden 4 traptypen: een trap met We onderscheiden 4 traptypen: een trap met 
onderkwart, een trap met bovenkwart, een onderkwart, een trap met bovenkwart, een 
trap met dubbele kwart en de rechte trap. trap met dubbele kwart en de rechte trap. 
De kindertrapleuning is geschikt voor zo’n De kindertrapleuning is geschikt voor zo’n 
80% van de trappen in Nederland. 80% van de trappen in Nederland. 
Behoort uw trap tot de overige 20% Behoort uw trap tot de overige 20% 
neem dan contact op voor een neem dan contact op voor een 
passende oplossing.



Bel of mail: John Sijm
06-51215481
info@kindertrapleuning.nl
www.kindertrapleuning.nl

Uitvoering en montage

De leuningen zijn verkrijgbaar in 
mahoniehout (hardhout) en milieu-
vriendelijk rubberwood. Daarnaast 
kunt u kiezen uit gelakt, met 
grondverf of onbehandeld.

De kindertrapleuning wordt geleverd 
als pakket in losse delen van 140 cm, 
inclusief bevestigingsmaterialen en een 
duidelijke montage handleiding.

Bestellen

De kindertrapleuning is niet te koop 
in de winkel. U kunt ‘m uitsluitend 
bestellen via kindertrapleuning.nl 
of door te bellen.

U heeft de keuze uit een kant-en-klaar 
pakket voor de standaard trappen, 
maar u kunt ook uw eigen pakket 
samenstellen van rechte en gebogen 
delen. 

Kindertrapleuning


