Traprenovatie
U staat op zekerheid!

Een nieuwe trap
zonder breken of beschadigen!

Tapis - Gelaagd massief - Massief - Laminaat

24 kleuren

Traprenovatie
met het tapis systeem

Op ambachtelijke wijze worden de traptreden voorzien van
strookjes hardhout met een dikte van 6 mm in één van de
vele voor tapis parket toepasbare houtsoorten.
Voor bredere delen wordt een dikte van 9 mm gebruikt.
De stroken worden gelijmd en geniet op de bestaande
te renoveren treden en daarna geschuurd - gestopt en
afgewerkt naar keuze in lak - olie of hardwax.
Trapneuzen en stootborden kunnen al dan niet in dezelfde
houtsoort meegenomen worden.
Met name in de houtsoort eiken kunnen meer dan
24 verschillende kleuren uitgezocht worden, maar ook
verouderde tapis stroken kunnen worden verwerkt.
Traprenovatie met het tapissysteem geeft de trap een
compleet nieuwe en uiterst duurzame look.
Voor extra veiligheid kan een antislipprofiel in de trede
worden aangebracht.

Tip!
Denk ook eens aan sfeerverlichting ingebouwd in trede of stootbord.
De Parketmeester heeft hiervoor eyeleds in het programma.
De nieuwe creatieve LED verlichting met een grote variëteit voor
binnen en buiten toepassingen.

Het unieke overzettraptredensysteem
van gelaagd massief...
Parketmeester staat garant voor een veilig en duurzaam
kwaliteitsproduct. Parketmeester werkt daarom samen met Reno Stairs®.
Het overzettraptredensysteem is bestemd voor een open of dichte trap,
recht of gedraaid, van hout of beton. Of u nu kiest voor een landelijke,
klassieke of design uitstraling, de overzettraptreden zijn bruikbaar voor
elke trap en voor elke gewenste stijl.
Het overzettraptredensysteem is uit hoogwaardige kwaliteitsmaterialen
opgebouwd en bestaat uit een keihard koppel van massief hout
welke watervast is verlijmd op een multiplex body. De overzettreden
zijn voorzien van een massief houten neuslijst in dezelfde houtsoort en
hebben standaard een antislipprofiel.

´n Oersterk natuurproduct!

Antislipprofiel

Massief hout
Massief houten neuslijst

Multiplex body

De eenvoud van het systeem maakt zelfmontage zeer eenvoudig.
Gemonteerd in 5 eenvoudige stappen:

Stap 1:
Maak uw oude
trap kaal en schoon.

Stap 2:
Schilder de
zichtbare delen.

Stap 3:
Zaag de onderdelen
in de juiste maat.

Stap 4:
Monteer
de onderdelen.

Stap 5:
Uw trap is als
nieuw!

Het is echter ook mogelijk de montage door één van onze vakmensen te laten uitvoeren.

Renovatie van trappen met overzettreden
van massief hout
Renovatie met kant en klare systeempanelen in massief eiken.
De trapneuzen zijn fabrieksmatig al aan de panelen bevestigd.
Door het overzettraptredensysteem is een ´nieuwe´ trap zonder breken
en eenvoudige montage mogelijk.
Voor of na het bevestigen van de treden, standaard voorzien van een
antislipstrip, worden deze afgewerkt met lak of olie.
Eiken treden kunnen in meer dan 24 verschillende kleuren worden
afgewerkt.
Stootborden zijn in dezelfde houtsoorten leverbaar.
Ook kan de onderzijde van de trede voorzien worden van een
flexfineer.

Traprenovatie met
laminaatoverzettreden
Kant en klare laminaatpanelen, in zeven verschillende dessins, zijn na het op maat zagen direct
gereed om op de oude treden te lijmen. De panelen zijn voorzien van een trapneus en een
antislipstrip.
Ook de stootborden zijn in dezelfde dessins leverbaar.
Snel en voordelig een ´nieuwe´ trap zonder breken. Zowel toepasbaar voor een oude, nieuwe,
open of een dichte trap. Met laminaattreden wordt de trap weer als nieuw.

Renovatie van trappen
met laminaat
Door toepassing van losse trapneuzen kan de trap
gerenoveerd worden met elk soort laminaat.
Met name als de treden hetzelfde moeten zijn als de
bestaande of nieuwe laminaatvloer, is deze manier van
renovatie van trappen het meest aangewezen.
De treden worden gezaagd uit de laminaatvloerdelen.

De vele voordelen
-

Voldoet aan het nieuwe bouwbesluit.
Voordelig een nieuwe trap; zonder breken en beschadigen.
Eenvoudige montage door middel van een uniek overzetsysteem.
Overzettreden leverbaar in verschillende houtsoorten.
Stootborden leverbaar in verschillende materialen.
Geschikt voor alle nieuwbouw- en bestaande trappen.
Ook voor openbare gebouwen en grote projecten.

Bezoek onze showroom online
en
kijk voor uw dichtsbijzijnde dealer.
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Het verschil in kwaliteit

