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Geachte Mijnheer/ Mevrouw,
Het stofferen van een trap kent vele mogelijkheden, met een veelvoud aan prijzen. Aan de hand van deze PDF geef
ik u enig inzicht in de mogelijkheden, de voor en nadelen van de materialen ten opzichte van het trap gebruik.
Het eerste deel gaat over de harde stofferingen, deel 2 over zachte stoffering, deel 3 over de combinatie van hard
met zacht.

Inleiding
De trap is als onderdeel van een gebouw met verdiepingen allereerst als functioneel te bestempelen. Vroeger stond
er in een woning een ladder om op zolder te komen, maar kastelen en landhuizen hadden al een echt mooie trap.
In de gewone burgerwoning kwam later de trap en deze werd ook gezien als als trap. In een nog later tijdstadium
kwamen de traplopers, bij de burger kwam de sisalloper en zat men wat ruimer in het geld dan waren er de wollen
traplopers. Toch ziet men langzaam de trap opklimmen tot meubelstuk in de woning, hij geeft de entree waarde, is
uitnodigend, maakt indruk. Vele manieren van bekleden zijn mogelijk, echter niet alle even geschikt. Het stadium
van ontwikkeling in het bekleden van de trap is in volle gang, veel van deze mogelijkheden worden beschreven in
deze PDF

Harde trapstofferingen
Met harde trapstoffering bedoelen we de harde vloerbedekingen die we hiervoor gebruiken. Laminaat, hout,
marmoleum, rubber, vinyl etc, zijn harde materialen die hiermee bedoelt worden.
Hout: De trap kan gerenoveerd worden met hout, de trede en opstand worden in een fineer verlijmd om de
voorkant van de trap komt een massieve lijst. Deze is er voor de sterkte, alleen fineer is te zwak, en voor de
afwerking geeft het ook body aan de dunnen fineerlaag. De trap krijgt een mooie uitstraling in bijvoorbeeld blank
eiken of beuken, diverse keuze is mogelijk. Nadeel is de prijs, deze is aan de hoge kant vanwege werklonen. De
gouden handjes van de vakman zijn hier heel belangrijk, de trap moet heel goed schoon zijn, oude lijmresten zijn
niet toegestaan. Na verloop van tijd werking in het hout, dit kan kraken tot gevolg hebben. Wanneer er delen los
komen te zitten is de mooie trap snel lelijk. Beter en goedkoper is om bij een trapfabrikant eens een prijs te vragen
voor een geheel nieuwe trap.
Laminaat: Met laminaat is niet de slijtage die hier de zwakste schakel is, maar de pasvorm, het vastzetten en
dergelijke. Het word gedaan maar het is niet mijn favoriet, na een aantal jaren begint de trap al minder mooi te
worden. Ook komt er nogal wat lawaai vrij wanneer men de trap beloopt. Dit alles afgezet tegen de prijs en het
aantal jaren, dan zij er mooiere vormen te bedenken. Meestal maakt men de fout door te denken laminaat is sterk
en dan hoef ik niet weer, ik ben er vanaf, maar het is de zwakste schakel die de sterkte bepaald en er zitten nogal
een paar zwakke schakels in deze vorm van bekleden.
Linoleum: Is een beproefde vorm die al jaren mee gaat, met de nieuwste kleuren en combineren van verschillende
kleuren, inleg in de trede en nog meer design toepassingen zijn mogelijk met dit materiaal.
De voorkant word afgewerkt met trapkant welke in vele kleuren en vormen te koop is. De trap is hierdoor sterk,
eenvoudig in onderhoud en gaat jaren mee. De trap moet goed vlak en strak zijn, oude lijmlagen wegkrabben,
plamuren en een mdf van 6 a 8 mm verlijmen en vastschroeven op de oude trede geeft een mooie vlakke trede om
de marmoleum en strip monteren. Een strakke trap met een lange levenduur en er zijn mooie design of eenvoudige
trappens mee te maken met een rijke uitstraling. Geluid is beter dan laminaat, de trap geeft wat een hol geluid.

Trap met marmoleum, een
exclusie ontwerp

Trap met rubber aan de zijkant afgewerkt met
een speciale imitatie marmer fries

Rubber: Is een vloerbedekking die weinigen echt kennen, dat is jammer want er zijn hele mooie projecten mee te
maken. Het onderhoud is kinderspel, erg eenvoudig, rubber is een sterke vloerbedekking die er in vele kleuren en
dessins te koop is. Ook figuren zijn eenvoudig aan te brengen, tel hierbij op een scala aan hulpartikelen en er
ontstaan prachtig ontwerpen.Is wat geluid betreft vergelijkbaar met tapijt
Vinyl en Pvc: Deze twee zijn familie maar in uitvoering zeer uiteenlopend. Bij vinyl zit het materiaal op een rol,
vanwege veiligheid en slijtweerstand is het aan te bevelen om altijd met strippen te werken. Deze zijn in pvc beperkt
in kleur leverbaar, een uitgebreidere keuze is er in de rubber trapkant. Ook kan men met speciale aluminium
strippen werken. Figuren in de trede maken kan maar heeft wel met het type vinyl te maken en kan niet altijd. De
trap moet kritisch vlak zijn, doortekening is bij het geringste vuiltje te zien. Onderhoud is eenvoudig, evenals de
levensduur. De uitstraling is veel minder dan bij marmoleum of rubber. PVC is vaak een tegel of strip waardoor je
meer mogelijkheden hebt om de trap echt mooi te maken. Pvc kan ook veel meer op echt lijken, sommige zijn niet
van echt te onderscheiden. Een mooie echte pvc in blank eiken zal de trap er uit laten zien als een massief houten
trap. De moeilijkheid hierin is wel de stoffering, neemt veel tijd, is dus duur maar heeft een zeer lange levensduur en
is geluidsdempend en eenvoudig in onderhoud.
Kurk: Vergelijkbaar met marmoleum, waar ook veel kurk in verwerkt is, is kurk dat men kan kopen in een
plankvorm en in geperste vorm. De geperste vorm kan rechtstreeks verlijmd aan de trap. De plankvorm word op de
zelfde wijze gemonteerd als laminaat en is in mijn ervaringen niet echt succesvol. De geperste kan dat wel zijn mits
men een sterke lak gebruikt. Kurk is van orgine nogal zacht, word door een hoge persing slijtvaster maar het is de
lak die de echte slijtlaag geeft. U raad het al, bij tijd en wijle dient de trap gelakt, een vervelend karwei want voor op
de trede zit een strip en deze kan/ mag men niet schuren. Handwerk is hier geboden, ook in de kleine hoekjes,
anders is er later een kleurverschil. Verder is de trap eenvoudig in onderhoud en geluidsdempend.
Natuursteen: Natuursteen aanbrengen op de trap geeft een heel mooi beeld, niet iedere trap kan dit gewicht aan
en er zijn beperkingen, maar eenmaal aangebracht, jarenlang plezier van een heel mooi stukje werk. De echte
gegevens zijn bij mij nog niet zo bekent, maar hier ben ik wel mee bezig. Ik hoop later hier de meer over te
vertellen.

