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Kleine schades 
hersteld met 
grote zorg.



Schadeherstel
Klein Service is naast traprenovaties ook gespecialiseerd in klein schadeherstel.  
Is er schade ontstaan aan uw meubelen, trap of andere objecten?  
Geen paniek, wij gaan u helpen om deze weer zo goed als nieuw te krijgen.

Duurzaam repareren
In een tijd waarin we ons steeds meer bewust worden dat we verspilling van 
materialen moeten voorkomen, heeft Klein Service zich gespecialiseerd in het 
herstellen van vele materialen, zoals hout, natuursteen en vrijwel alle typen vloeren. 

De stappen van onze duurzame reparaties zijn: 
• het schoonfrezen van de schade
• reinigingen van oppervlak
• opbouwen van de reparatie en terugbrengen  

van kleurschakeringen, lijnenspellen en noesten
• herstellen van glansgraat 

Schade oorzaken
Een ongeluk(je) zit in een klein hoekje en waar gewerkt wordt vallen spaanders. Hoe 
cliché ook, je zit er nooit op te wachten! Dan is het goed om te weten dat schade in/
aan het interieur in de meeste gevallen goed te herstellen is. De meest uiteenlopende 
oorzaken komen wij tegen:
• schade door wippen op een stoel
• punt van het strijkijzer in de vloer
• traphekje valt van de trap
• zware pan te hard tegen/op het aanrecht
• enthousiaste visite met (naald)hakken op de vloer
• val- en stootschade door verhuis/verbouwpersoneel

INTERIEURSCHADE



Meubels
Putten, deuken of diepe krassen in houten 
of gefineerde kasten en deuroppervlaktes.

Glas
Reparatie van krassen, sterretjes, kapotte 
plekjes of hoekjes aan inductiekookplaten of 
glazenpaneel/deur van oven of magnetron. 

Vloeren
Putten, deuken of diepe krassen in bijna alle 
type vloeren van hardhout tot gietvloeren:
• Hardhouten vloeren
• Laminaat vloeren
• PVC vloeren
• Gietvloeren

Keuken
Schades aan aanrechtbladen (krassen, 
deuken, putten, hitteplekken of een 
ontbrekende chip/schilfer):
• Hout
• Natuursteen
• Volkern
• Composiet
• HPL en gefineerde aanrechtbladen

Trappen
Schades aan trappen (door val- en 
stootschade). Oppervlakte-schades 
of schades op de trapneus in alle 
voorkomende materialen:
• Laminaat
• PVC
• Hardhout

Welke schades 
repareren wij?

De expertise van Klein Service valt 

onder spot-repair. In de meeste 

gevallen zijn dit schades tot ongeveer 

de grote van een € 2,- munt,  

ten gevolge van kleine ongelukken 

in huis. De meest voorkomende 

schades zijn:



Wat houdt het 
repareren in?
Het zo onzichtbaar mogelijk 
herstellen van elke schade. 

Dit streven is het startpunt van 
elke schade afzonderlijk. Ook bij 
ons schadewerk mag u van ons 
de hoogste kwaliteit verwachten. 
Kwaliteit stellen wij boven kwantiteit.

De verscheidenheid aan materialen 
en ondergronden waaruit de 
schadeoppervlaktes bestaan, maakt 
dat wij diverse materialen inzetten 
voor onze schades.

Dit varieert van:
• een zeer divers pallet van harde 

smeltwassen tot uv-harsen en lijmen
• van smeltlakken tot diverse 

2-componenten producten
• vulstoffen voor scheuren en noesten
• van oppervlakte (glans)producten 

tot vele retoucheermiddelen

Is mijn schade 
verzekerd?
Wanneer zijn welke interieur-
schades nu verzekerd?

Kortweg kunnen we zeggen dat 
de meeste gevolgschades hersteld 
kunnen worden bij de meer-
uitgebreide versies van de opstal- 
en inboedelverzekering.



Traprenovatie, waar begint het?
Aandacht… voor zowel het advies als voor de uitvoering. In het adviesgesprek 
(welke altijd bij u aan huis plaats vindt) worden uw wensen en ons aanbod 
besproken. Door onze jarenlange ervaring weten wij met elke situatie raad. 
Onze kwaliteitsstandaard ligt erg hoog en dit ziet u terug in onze volledige werkwijze. 

Hoe werkt het?
Het renoveren 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 overzettreden. Bij een dichte trap 
worden ook de stootborden vernieuwd.

Voordelen
• Toepasbaar op nagenoeg elke trap 

(hout, staal, beton, dicht of open)
• Lange levensduur door zeer 

slijtvaste toplaag met antislip
• Heel onderhoudsvriendelijk
• Geen hak- of breekwerk

Trapsituaties
Of het nu gaat om een open of een dichte trap, een rechte trap of 
met een draai erin, voor elke situatie bieden wij een prachtige oplossing.

TRAPRENOVATIE



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.

PVC overzettreden
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

Massieve eiken treden
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. 

Verlichting in de 
trap(treden)

Het bekleden van de 
zijkanten (wangen)

Stalen trappenHet dichtmaken van 
een open trap

Tapijt verwijderen

Trapboom bekleden

Schilderwerk-
zaamheden

Uitbreiding met hetzelfde 
laminaat in hal of overloop

Uw trap renoveren wij met deze A-productenWij leveren stijlvolle oplossingen



033-2022566 | info@kleinservice.nl | Facebook.com/kleinservice
OFFERTE AANVRAGEN IS GRATIS & VRIJBLIJVEND!
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OFFERTE AANVRAGEN IS GRATIS & VRIJBLIJVEND!


