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Ons vakgebied
Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van houten trappen.
Wij fabriceren allerlei verschillende trappen voornamelijk:
- Z-trappen
- Bloktrappen
- Trappen met trapbomen aan beide zijde.
Alle uitvoeringen mogelijk rechte steektrap, kwart, half rond open of dicht.
Veelgebruikte houtsoorten zijn eikenhout , mahonie en rubberwood.
Plaatsing in een trapgat, op een betonnen trap of alleen levering.

-Deze eikenhouten Z-trap is op een betonnen trap bekleed uitgevoerd met een draai.
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Hoe werken wij?
- Wij luisteren naar uw wensen en bespreken met u
over de mogelijkheden.
- De offerte stemmen wij geheel op uw wensen af.
- Hierna wordt de trap ingemeten en daarna het
plan samen doorgenomen.
- Na uw akkoord vragen wij een aanbetaling van 30%.
- De trap zal in onze machinale werkplaats worden
gemaakt.
- Samen met u wordt de datum en tijd van de
plaatsing vastgesteld.
- Wij plaatsen uw trap in slechts 1 dag en werken
deze volledig af.
Uiteraard laten wij uw woning netjes achter.
- Voor service staan wij altijd voor u klaar.

-Deze Z-trap is vervaardigd van essenhout super prime en behandeld met een transparante lak.
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Z-trappen
Wij zijn gespecialiseerd in het fabriceren en
plaatsen van Z-trappen.
Dit is een trap waarvan de trede en stootbord
een gelijke dikte hebben.
Deze worden onder een bepaalde schuinte in
verstek verlijmd zodat u op de hoek geen enkel
verschil in het hout ziet.
De Z-trap geeft een moderne uitstraling aan uw
woning. Deze trap kan in een trapgat en op een
betonnen trap bekleed worden.

-Deze Z-trap bestaat voor 100% uit massief eikenhout klasse 1 en is afgewerkt met Artic olie.
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Maatwerk
Om uw trap overal netjes aan te laten
sluiten in de breedte, lengte en bij de
2 vloerlevels moet erg nauwkeurig
gewerkt worden.
Iedere trede wordt speciaal op maat
gemaakt en de rechte treden worden
ter plaatse met behulp van een speciaal
verstelbare mal precies afgekort.
Digitaal
Rechte trappen tekenen wij digitaal uit
zodat deze perfect op maat worden
gefabriceerd andere met een trapuitslag.

-Deze eikenhouten 1e klasse Z-trap is zowel tussen als over een muur uitgevoerd met 2 kwarten.
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-Deze Z-trap is vervaardigd van eikenhout klasse 1 en tussen 2 muren geplaatst.

Precisie
Wij plaatsen trappen met de juiste
kennis en professioneel gereedschap.
Zo zorgen wij ervoor dat er een erg
strak naatje ontstaat tussen de wand
en de trap.
Deze zal tussen de 2 en 3 mm zijn.
Wij onderscheiden ons van de rest
door deze precisie overal aan te
houden.
Om de strakke Z-trap uitstraling te
behouden kitten wij dit niet af, maar
vormt dit een strakke lijn.
Ook voor het oliën van de trap of
schilderen van uw muur kunt u hier
makkelijk dun materiaal tussen
steken.
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Bloktrappen
Wij maken ook uw massief hardhouten bloktrap.
Dit is een stevige en robuuste trap die zijn naam puur
aan de vorm heeft te danken.
De bloktrap zal dubbel verlijmd worden om een dikte
van 80mm te halen om deze te kunnen laten zweven.
Deze treden worden vooraf geheel verlijmd zodat deze
als een complete trap geplaatst wordt.
Ook bij deze trappen zorgen wij voor een trakke
aansluiting met de wand.
- Deze bloktrap is uitgevoerd in eikenhout klasse 1 en zweeft aan 1 zijde.
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Bloktrap met bordes
Een zwevende bloktrap kan in de draai worden
voorzien van een zwevend bordes. Natuurlijk
met perfecte aansluitingen.

- Deze zwevende bloktrap is uitgevoerd in rustiek eikenhout en met een antieke olie afgewerkt.
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Leuningen en balustrade
Voor de veiligheid zullen er zonodig leuningen en een
balustrade geplaatst moeten worden.
Deze zijn in allerlei soorten te verkrijgen.
Denkt u maar aan hout, veiligheidsglas, smeedijzer, hout en RVS/ inox.
De hoeken kunnen worden voorzien van een draai, maar ook in een
verstekhoek Er is een breed assortiment aan leuninghouders.
RVS / inox leuningen kunnen worden voorzien van een uitgebreid
Full-color LED lampen.
Iedere leuning of balustrade kan volledig naar uw wensen worden gemaakt.
Voor RVS / inox leuningen stellen we meestal een stelpost op.
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Dichte trap met trapbomen.
Stootborden worden in hetzelfde hout uitgevoerd als
de treden. Door het volledig infrezen van de
stootborden sluit deze overal juist aan.

- Dichte eikenhouten klasse 1 trap afgewerkt met twee vernislagen. Voorzien van een balustrade die overgaat in de leuning aan de open zijde.
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Unieke klassieke trap
Deze speciale trappen zijn voorzien van
allerlei speciale details.
Met name de smeedijzeren spijlen laten
deze trap helemaal samen smelten met
de uitstraling van het landelijk huis.
Leuningen zijn in de hoeken verzien van
een draai. De hoofdbalusters is speciaal
vervaardigd samen met het afgeronde
bordes.
De trap naar de 2de verdieping is
voorzien van een zwevend massief
eikenhouten bordes.
Op de trapbomen zijn sierlatten
aangbracht.
- Deze trap is uitgevoerd in eikenhout klasse 2. Hout is met een olie zandkleur afgewerkt.
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Klassieke trappen
U kunt ook kiezen uit een klassieke uitstraling voor de trap.
De leuning of balustrade bepaald vaak het karakter van de trap.
Stem deze op uw huis af.

- Deze op beton bekleede trap is uitgevoerd met eikenhout klasse 2 en met een antieke olie afgewerkt.
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Richtprijzen trappen 		

alle soorten houten trappen zijn mogelijk!

Bekijk recente richtprijzen op onze website.
www.z-trap.nl/richtprijs.php
Vraag gerust een vrijblijvende offerte op (zie laatste pagina voor contactgegevens)
De werkelijke offerteprijs zal van deze indicatie afwijken. Iedere offerte wordt apart berekend.
U kunt uw andere offerte naar ons sturen zodat wij kunnen kijken of we een betere aanbieding voor u
hebben.
Typ- en drukfouten voorbehouden. Een offerte zal de werkelijke aanbieding weergeven.
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Afwerking
Om de trap de uitstraling te geven die u wenst is niet alleen de houtsoort, vorm
en leuning belangrijk, maar ook de afwerking speelt hierbij een grote rol.
U geeft het hout een heel andere uitstraling door het aanbrengen van een
gekleurde olie. Met kiezelzuur krijgt uw trap een goede beschermlaag.
Door hetzelfde houttype en olie te gebruiken krijgt uw trap de uitstraling van
de vloer.
De trap kan worden voorzien van antislipprofielen in de traptreden.

- Deze halve draai trap is uitgevoerd met eikenhout klasse 1. en voorzien van een massieve paal en balustrade.
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Onderhoud van uw trap
Wekelijks onderhoud van de trap
Ga lichtjes met een licht vochtige doek de trap af doen maar niet boenen.
Kom niet tegen het schilderwerk of muren aan.
Jaarlijks
Net zoals de houten vloer kunt u deze in de onderhoudsolie zetten
zodat de beschermlaag in orde blijft.
Herstel / opknap
U kunt de trap opnieuw in de kleurolie kunnen zetten als u plekken ziet waar het schraler
wordt. Schuur deze zo nodig eerst heel licht op met een korrel van P320.
Beschadigingen kunnen meestal opgevuld worden met een bijpassende houtplamuur.
Mocht dit niet het gewenste effect geven, neem dan contact met ons op.
Vlekjes
Vlekjes kunt u redelijk makkelijk met een fijn schuurpapiertje P320 er voorzichtig uitschuren.
Alleen op de vlek zelf. Hierna kunt u op dat plekje wat kleur olie lichtjes overheen smeren.
Hierna met een droge oude doek over de gehele trede afdoen.
Hoe gaat u te werk?
Gebruik dun materiaal wat u tussen de muur en de trap kunt schuiven bijvoorbeeld karton.
Zodat u nooit tegen de muur aan komt. Gebruik regelmatig een nieuw stuk.
Olie kunt u goed met een klein sponsje aanbrengen.
In de Inwendige hoeken moet u zorgvuldig de overtollige olie verwijderen.
Een goede manier is dmv een schroevendraaier tegen de doek in de hoek te drukken.
Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op.
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Heeft u interesse in een houten trap, vraag naar de mogelijkheden
of vraag direct online een vrijblijvende offerte aan via onze website.
Waar u uw eigen trap kunt samenstellen.
Alle reviews van onze klanten over onze producten vindt u op onze website terug.
Uiteraard is het ook mogelijk om een afpraak met ons te maken.
Wij komen langs om uw wensen te vertalen naar een passende offerte.
Tevens adviseren wij u graag.
Wilt u meer informatie ontvangen?
Contacteer ons dan via onderstaande mogelijkheden of vul het contactformulier op onze website in.
Contactgegevens:
Z-Trap
Dirk Burgmans
Den Belleman 3
5571 NR Bergeijk Nederland
Telefoon
E-mail
Internet

+316 - 2426 3653
info@Z-Trap.nl
www.Z-Trap.nl

Bedrijfsgegevens:
KvK
53927478 Eindhoven NL
BTW NL 1934.86.477 B01
Bankgegevens op aanvraag

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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