Trapidee #2

VIOS
Trapladen
Mooi en praktisch

De trap is een belangrijk onderdeel
van uw huis. Bij binnenkomst is het
vaak het eerste wat u ziet en een
trap in de woonkamer bepaalt voor
een groot gedeelte de sfeer. Net als
met uw inrichting wilt u iets dat u
mooi vindt, comfortabel voelt en bij
u past. Want de trap geeft eigenheid
aan uw huis. Laat u inspireren door
de trapideeën van VIOS en creëer
een trap compleet naar wens.

Een trap met laden
schept ruimte en dus comfort
VIOS trapladen
Maak van uw trap de extra kast die u altijd al
had willen hebben. Hoe vaak staat u niet met uw
sleutels, handschoenen, shawls en tijdschriften in
uw handen en weet u niet waar u ze netjes moet
opbergen. Om deze reden ontwikkelden onze
trapspecialisten trapladen die in al onze trappen
geplaatst kunnen worden.
Direct genieten van het gemak
Koopt u uw trap bij VIOS en kiest u voor het comfort
van trapladen, dan worden deze voor u 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. Wilt u een andere maat dan is
dat op aanvraag mogelijk. Welk formaat ook, u creëert een
zee van ruimte voor alle spulletjes die u 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.
Mocht er onverhoopt iets tussen de laden blijven zitten,
dan zorgt een ingebouwd alarmsysteem voor een
waarschuwingssignaal.

Compleet pakket
VIOS Trapladen wordt als compleet pakket gemonteerd en bestaat uit:
•
•
•
•
•

Montagebak
Laden + voorgemonteerd geleiders
Ladefront met kliksysteem.
Dit is in hoogte en breedte verstelbaar en uitgevoerd met een blinde handgreep
Gevarenalarm wanneer een lade open blijft staan

Meer weten over VIOS trapladen of over onze andere trapideeën?
Bel gerust via 0348-505 200. Of mail naar info@vios.nl. Wij helpen u graag verder.

VIOS Trappen BV
Hoogeind 70
3465 HD Driebruggen
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0348 505200
info@vios.nl
www.vios.nl

