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Algemene info: De diverse uitvoeringen en bekledingen van de trap maakt hem tot een
dankbaar item. In deze folder geven wij u enkele mogelijkheden van de ontelbare
manieren om een trap een mooie uitstraling te geven. Voor specifieke vragen en
technieken kunt u ons mailen. Wij van onze kant zullen proberen uw vragen zo duidelijk
mogelijk te beantwoorden.
De traproede is een wezenlijk geheel in de uitstraling die de
trap moet gaan bewerkstelligen. De kollektie is uitgebreid
te noemen, evenals de prijs die men er voor gaat betalen.
Tussen de eenvoudige nikkelen roede of een pure messing
roede zit een wereld van verschil, en toch is en kan de
eenvoudige heel mooi zijn in uitstraling.
Het bevestigen van de loper is in combinatie met de roede
die het plaatje kompleet maakt. De keuze van de roede dient
afgestemd te zijn op de loper. Men kan zich voorstellen dat
een ultra moderne loper niet samen gaat met een klassieker
in de roedes. De roede wordt tegenwoordig uitgezocht op de
stijl die bij de loper past, hierbij ontstaat een fraai geheel.
Denk ook aan de entree, de hal of het vertrek waar de trap zich bevindt. Deze ruimte kan
men meenemen in het ontwerp, hier gaat een deur open, zo mooi kan dit samenspel met trap
en ruimte zijn.

De roede die u hiernaast
ziet zijn hoofdgroepen.
Bij iedere hoofdgroep is er
een onderverdeling in kleur
en diverse eindknoppen.
Dit is een beperkt deel van
de kollektie. Voor meer
info, of u bent op zoek naar
een special mail ons en
maak uw wensen aan ons
kenbaar.

De tijd van op de trap doen we tapijt, is behoorlijk aan het
veranderen. De trap van nu wordt steeds meer meegenomen in het
interieur. Een goede ontwikkeling, want een trap kan gewoon heel
mooi zijn.

Wanneer we uw nieuwsgierigheid hebben geprikkeld, neem dan
eens kontakt met ons op. Vertel ons wat uw wensen zijn of stuur
ons een digitale foto en beschrijf uw ideeën over wat u mooi vindt
Modern, klassiek of een speciale stijl, wij vertellen u de
mogelijkheden en het prijskaartje.
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Vloeren, natuursteen, hout, glas, tapijt, rubber, en nog vele andere
typen. Wij brengen ze in fotorealistische ontwerpen bij elkaar.
Onze vloeren zijn bijzonder, de overgangen subtiel, niet opvallend,
maar opvallend mooi. Indelingen van een ruimte, gebrek aan
ruimte is specialistisch op te lossen met interieurs, kasten en
archief

