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Gaat duidelijk verder

Vios Trapladen 

Mooi & 
praktisch
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De trap is eigenlijk een meubel. Zo behandelen 
wij het dan ook. Door je talloze opties qua 
materiaal en stijl aan te reiken waarmee je het 
kunt personaliseren. Maar ook door handige 
traplades toe te voegen, net als bij een kast.  
Je hebt extra opbergruimte zonder een extra 
meubel aan te hoeven schaffen. Handig voor 
bijvoorbeeld schoenen, sleutels of handschoenen, 
en ga zo maar door. Opgeruimd staat netjes.

Vios trapladen

Maak van de trap de extra kast die je altijd al  
had willen hebben. Hoe vaak sta je niet met je 
sleutels, handschoenen, shawls en tijdschriften  
in je handen en weet je niet waar je ze netjes 
moet opbergen? Daarom ontwikkelden onze 
trapspecialisten trapladen die in al onze trappen 
geplaatst kunnen worden. 

Direct genieten van het gemak 
Koop je de trap bij Vios en kies je voor het comfort 
van trapladen, dan worden deze bij de installatie 
van de trap gemonteerd.

Opgeruimd staat netjes
Onze trapladen worden geleverd in de breedtes 
50, 60 en 70 cm en zijn 50 cm diep. Welk formaat 
ook, je creëert een zee van ruimte voor alle 

spulletjes die je anders kwijtraakt of juist in  
de weg liggen.

Per trap kunnen maximaal twee laden geplaatst 
worden. Ze zijn zelfsluitend zodat niemand erover 
hoeft te struikelen.

Compleet pakket
Vios Trapladen worden als compleet pakket 
gemonteerd. Het pakket bestaat uit:
•  Montagebak
•  Laden + voorgemonteerd geleiders
•  Dit is in hoogte en breedte verstelbaar en 

uitgevoerd met een blinde handgreep



Voordelen
•  Extra bergruimte onder  

de trap
•  Softclose
•  Veilig dankzij de zelfsluiting  

(lade gaat vanzelf dicht)
•  Blinde handgrepen
•  Front in kleur stootbord

Een trap met laden 
 schept ruimte en dus comfort  
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