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1. Treppide kasutusjuhend. 

1.1. Trepp on mõeldud kasutamiseks köetavates eluruumides, trepikodades ja koridorides, mille 
temperatuur on püsivalt vahemikus +10…+30°C. 

1.2. Trepid ei sobi kasutamiseks mitteeluruumides (ehk kodusest majapidamisest suurema 
kasutuskoormusega hoonetes).  

1.3. Trepid ei sobi kasutamiseks välistingimustes ja mitteköetavates ruumides. 

1.4. Trepi alla ei ole soovitav paigaldada kütte- või niiskusallikaid (näiteks põrandaküte, õhuniisuti 
vms).  

1.5. Tootja poolt paigaldatud või tarnitud astmekatted ja/või nende kinnitusteip tuleb tootelt 
eemaldada kuue (6) nädala jooksul. 

1.6. Treppidel ei ole soovitav kõndida välisjalanõudes. 

1.7. Väikesed lapsed tuleks trepile lubada ainult koos täiskasvanuga. 

1.8. Trepi lakitud või värvitud pind on sokkides pealeastumiseks libe. 

1.9. Õlitatud pinnale tilkuv vedelik võib jätta jälje ja imbuda sügavale puidupinna sisse. 

1.10. Kahjustuse vähendamiseks tuleb tilkunud vedelik viivitamatult ära pühkida. 

1.11. Trepil hüppamine ja trepi ülekoormamine võib kahjustada trepi kinnitusi ja olla ohtlik. Enne 
suuremate raskuste teisaldamist treppi kasutades kontrollige trepi kandevõimet. Sirgete 
treppide konstruktsioon on arvestatud kandma 300 kg raskust. Lisatoestuseta pöörd- või 
mademega treppide konstruktsioon on arvestatud kandma 400 kg raskust. Trepipiire on 
arvestatud toetama umbes 0,2 kN/meetri kohta. 

1.12. Trepidetaili loksumise või nihkumise puhul võtta kohe ühendust paigaldajaga. 

 

2. Treppide hooldus. 

2.1. Vältige trepi kahjustumist siseviimistlustööde ajal! 

2.2. Treppi tohib puhastada ainult pehme lapiga kuna vastasel juhul võib viimistluspindasid 

kahjustada. 

2.3. Värvitud, lakitud ja õlitatud pindade puhastamiseks võib kasutada vett ja pehmet lappi. 

2.4. Vajadusel võib 5L pesuveele lisada paar tilka pesuvahendit (Nt: nõudepesuvahend). 

2.5. Puhastamiseks ei tohi kasutada söövitavaid aineid, lahusteid, klaasipesuvedelikke ega 

abrasiivseid puhastusvahendeid. 

2.6. Õlitatud trepi kuluvamaid pindu peab hooldama vastavalt vajadusele. Enne õli kihi peale 

kandmist tuleb pinnad lihvida ning puhastada. 

 

3. Treppide hoiutingimused enne paigaldust. 

3.1. Treppe tohib hoiustada ruumides, kus on tagatud normaalne siseruumi kliima ja kus ei esine 

suuri temperatuuri- ega õhuniiskuse kõikumisi. 

3.2. Trepi pakke võib virnastada üksteise peale (juhul kui on selle vajadusest tootjale teada antud). 

3.3. Enne paigaldamist tuleb hoida treppe välismõjude (vesi, kõrge õhuniiskus, tolm juuslikud 

löögid, kriimustused jne) eest kaitstuna.  

4. Garantiitingimused. 
4.1. Garantiitingimused vt. dokumenti „Garantiitingimused (trepp)“. 

 


