KLEIN SERVICE

Klein Service is de specialist
in het renoveren & restylen
van uw bestaande trap.

TRAP RENOVATIE

Goed & eerlijk advies

Wij zijn dan ook
“Erkend Traprestyler”.
U bent gegarandeerd van
succes door onze top 4!

Gebruik van uitsluitend
A-klasse producten

KLEIN SERVICE

TRAP RENOVATIE

Uitgebreid assortiment in
laminaat, pvc & massief eiken
Tenminste 10 jaar garantie!*
*(afhankelijk van product)
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Klein Service Traprenovatie
De mooiste oplossingingen voor uw trap met A-kwaliteit materialen,
zonder hak- of breekwerk. “Een duurzame behandeling van uw trap”

Hoe werkt het?

HPL Hoogwaardige
overzettreden (laminaat)
In deze gebruiksvriendelijke lijn hebben
wij vele mogelijkheden in diverse decors,
zodat uw trap op eigen stijlvolle wijze
altijd deel van het interieur wordt. Onze
laminaat overzettreden zijn zeer slijtvast
met de antislip verwerkt in de toplaag.

Het restylen van uw trap gebeurt door een zogeheten trede-over-trede systeem.
Uw eigen trap blijft in de basis bestaan en wordt zonder enig hak- of breekwerk
bekleed met nieuwe overzet treden. Bij een dichte trap worden ook de stootborden vernieuwd.

PVC overzettreden

Voordelen
•

Toepasbaar op nagenoeg elke trap (hout, staal, beton, dicht of open)

•

Lange levensduur door zeer slijtvaste toplaag met antislip

•

Heel onderhoudsvriendelijk

•

In veel gevallen in één dag gerealiseerd

•

Geen hak- of breekwerk

Trapsituaties
Of het nu gaat om een open of dichte trap, een rechte trap of met een draai erin,
voor elke situatie bieden wij een prachtige oplossing.
Uw trap restylen doen wij met de volgende A-producten:
•

HPL Hoogwaardige ovezettreden (laminaat)

•

PVC overzettreden

•

Massief eiken overzettreden

Massieve
eiken treden

Wij denken aan alles
Wij leveren ook stijlvolle oplossingen voor:
•

Uitbreiding van hetzelfde laminaat in hal of overloop

•

Verlichting van de trap

•

Trapleuningen

•

Het bekleden van de zijkanten (wangen)

Het bekleden
van de zijkanten

Trapverlichting

In onze collectie hebben wij een ruime
keuze designs en motieven.
PVC heeft naast de ruime keuze ook
grote voordelen:
• Erg sterk materiaal
• Bescherming tegen zware belasting
• In combinatie met ons lijmsysteem
een zeer goede oplossing om
geluidsoverlast tegen te gaan

Trapleuningen

Dit product is van nature al bijna
onverwoestbaar. Het natuurlijke karakter
van eiken is ook een grote plus.De afwerking
is volledig zelf te bepalen door een enorme
keuze aan kleur- en onderhoudsproducten.
Bijzondere situaties vragen om bijzondere
toepassingen. In het geval van massief eiken
treden gaat dit zeker op. Uiteraard vraagt
ook deze vorm van trapbekleding om
een advies op maat. Informeert u naar de
mogelijkheden voor uw interieur.

Uitbreiding van
hetzelfde laminaat
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