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Blijf iedereen een stap voor in klantbeleving

Wilt u duidelijk het verschil maken voor uw klanten? Laat u dan 

inspireren door onze mogelijkheden in houten trappen en alle 

activiteiten eromheen. Onze beschermingsservice voor uw trappen  

is daar een goed voorbeeld van. Wij denken graag verder en zetten  

de wensen van de woningkoper centraal. Die wordt gelukkig van  

een mooie, nieuwe trap zonder beschadigingen. Voor u dus een 

uitgelezen kans om u te onderscheiden in klantbeleving.

TrapProtect Basis hout

HARDBOARD 75%  

De treden zijn met hardboard minimaal beschermd tegen 
beschadigingen van schoenen en vuil.

• Hardboard 75% op treden
• Bevestigd met nietjes of nagels

MINIMAAL

HARDBOARD 75% MET HOEKLIJNEN  

De voorzijde van de treden wordt extra beschermd tegen stoten  
en beschadigingen en de spillen/hoofdbalusters zijn voorzien  
van bescherming tegen de slangen van de vloerenlegger.

• Hardboard 75% op treden
• Voorzijde treden extra beschermd met kartonnen hoeklijnen
• Bevestigd met nietjes of nagels
• Spillen/hoofdbalusters met hoeklijnen beschermdSIMPEL

HARDBOARD 90% MET HOEKLIJNEN 

Een groot oppervlak van de treden wordt voorzien van hardboard en de 
voorzijde wordt extra beschermd met hoeklijnen. De spillen/hoofd balusters 
zijn voorzien van bescherming tegen de slangen van de vloerenlegger.

• Hardboard 90% op treden
• Voorzijde treden extra beschermd met kartonnen hoeklijnen
• Bevestigd met nietjes of nagels
• Spillen/hoofdbalusters met hoeklijnen beschermd

STANDAARD



TrapProtect Luxe hout en DecoTrede

TrapProtect Bloktrappen en Z-trappen

HARDBOARD 90% ZONDER FOLIE 

De kwetsbare delen van de treden, spillen/hoofdbalusters worden  
extra beschermd tegen beschadigingen. 

• 90% hardboard op treden
• Tredebescherming vastgezet met U-vormige kunststof klemprof ielen
• Spillen/hoofdbalusters met hoeklijnen beschermd

EENVOUDIG

ZACHTBOARD + HARDBOARD 95% MET FOLIE

Een hardhouten trap optimaal beschermd tegen krassen en beschadigingen 
van stoten, schoenen en vuil. De trap wordt namelijk volledig ingepakt.

• 95% zachtboard + plastic folie + 90% hardboard op treden
• Tredebescherming vastgezet met U-vormige kunststof klemprofielen
• Bij dichte trap worden stootborden beschermd met zachtboard en folie
• Trapbomen volledig afgedekt met folie, vastgezet met kunststof profielen
• Spillen/hoofdbalusters extra beschermd met hoeklijnen en folie
•  Extra aandacht gewenst bij drooghouden trap; vocht kan achter of  

onder folie terecht komen
• De trap wordt vóór bescherming opgeleverd aan uitvoerder

UITGEBREID

VOLLEDIGE BESCHERMING MET MECHANISCH BEVESTIGING 

Een hardhouten bloktrap of Z-trap optimaal beschermd tegen krassen en 
beschadigingen van stoten, schoenen en vuil. De trap wordt namelijk volledig 
ingepakt. Het beschermingspakket wordt mechanisch bevestigd aan de trap.

• 95% zachtboard + plastic folie + 90% hardboard op treden en stootborden
• Beschermingspakket wordt met nagels bevestigd in antislipgroef 
• Spillen/hoofdbalusters extra beschermd met hoeklijnen en folie
•  Extra aandacht gewenst bij drooghouden trap; vocht kan achter of onder 

folie terecht komen
• De trap wordt vóór bescherming opgeleverd aan uitvoerder

VOLLEDIG

ULTIEME BESCHERMING ZONDER MECHANISCHE BEVESTIGING 

De ultieme bescherming voor een hardhouten bloktrap of Z-trap! De 
trap wordt perfect beschermd tegen stoten, krassen en beschadigingen 
van schoenen en vuil. De toplaag van underlayment stroken wordt op  
de trap gef ixeerd zonder de trap te beschadigen.

•  95% zachtboard + plastic folie + 95% 19mm underlayment stroken  
op treden en stootborden

• Spillen/hoofdbalusters extra beschermd met hoeklijnen en folie
•  Extra aandacht gewenst bij drooghouden trap; vocht kan achter  

of onder folie terecht komen
• De trap wordt vóór bescherming opgeleverd aan uitvoerder

ULTIEM



Vios Trappen hoofdvestiging

Hoogeind 70
3465 HD Driebruggen

0348 50 52 00
info@vios.nl

Vios Trappen Inspiratiecentrum 

Informaticaweg 6a
7007 CP Doetinchem

0315 39 58 61
info@vios.nl

Planning
0348 50 52 30
planning@vios.nl

Mail ons
Algemeen: info@vios.nl
Offertes aanvragen: offerte@vios.nl
Service & aftersales: service@vios.nl

Wilt u duidelijk het verschil maken voor uw klanten? Laat u dan 

inspireren door onze mogelijkheden in houten trappen en alle 

activiteiten eromheen. Als marktleider denken we graag verder  

en zetten de wensen van de woningkoper centraal. Met een uniek 

assortiment en eigentijdse keuzemogelijkheden als resultaat. 

Efficiënt geproduceerd in grote en kleine series. Waarbij we niets 

aan het toeval overlaten, duidelijk advies geven en onze afspraken 

nakomen. Elke dag een stap verder gaan, hoe klein ook. Dat is 

onze ambitie. Verder in trends, eff iciency, veiligheid en een 

compleet serviceaanbod waarmee we u al het werk in en rond  

het trapgat uit handen te nemen. Met die duidelijke belofte  

gaan we graag verder met u.

Gaat duidelijk verder


