UW BESTAANDE TRAP
HELEMAAL ALS NIEUW!
Beton licht

Zand eiken

Beton natuur

Beton antraciet donker

Perfect
passend
Compleet
met bijpassende LED-verlichting
en trapleuningen

Jura eiken

Bestaande trappen zijn tegenwoordig prachtig
te moderniseren met complete renovatietreden.
Hiermee sluit uw trap perfect aan op de vloer en
zorgt u voor een mooie basis, passend bij uw interieur.
De mogelijkheden zijn legio, laat u inspireren!

trenovo:

complete
trapbekleding

De trap blijft vaak een ‘los’ onderdeel van het interieur. Is uw huis
klassiek, modern, romantisch, strak of in een andere stijl ingericht?
Met Trenovo heeft u de oplossing om de trap bij het geheel te laten
passen, welke woonstijl u ook heeft. Het Trenovo trappensysteem
sluit, door de minimale materiaaldikte, naadloos aan op de vloer en
dat ziet er prachtig uit!

voor renovatie
& nieuwbouw
Eiken polar

Basalt donker

Trenovo is leverbaar in 18 decoren,
verdeeld over 2 collecties:
Homeline laminaat
Laminaat traptreden met authentieke houtdecoren, een voelbare
antislip oppervlaktestructuur en een natuurlijke geoliede uitstraling.
Beschikbaar in 12 decoren. Bij deze collectie loopt de neus enigszins
terug wat te trap een elegante look geeft. De toplaag van deze serie
is gemaakt van CPL.
Homeline solution
Deze 6 decoren renovatietreden met een moderne, recht neus
hebben een voelbare, antislipstructuur. De toplaag van deze serie is
gemaakt van PP. Dit materiaal heeft een wat zachtere look & feel,
zoals PVC maar bevat geen PVC, chloor of weekmakers.

Compleet vernieuwde trap
in elke stijl, naadloos passend
bij het interieur
Provencaals eiken

Gerookt eiken

Hoogland eiken

Trapleuningen

Past de bestaande trapleuning niet meer in het decor van de
nieuwe, gerenoveerde trap? Met een uitgebreid assortiment aan
trapleuningen is er voor ieder interieur een passende oplossing.
Met zwarte en RVS trapleuningen geef je je trap een moderne,
strakke look. Liever een natuurlijke uitstraling? Kies dan voor een
van de houten trapleuningen. Vraag naar de mogelijkheden bij je
traprenovatie-specialist!

Terra eiken

Uw Trenovo dealer :
Fjord eiken

Stijlvol belicht

Licht is een designelement dat zich prachtig in een dichte trap laat
integreren. Het creëert een gevoel van ruimte, biedt sfeer én komt
de veiligheid ten goede. Vraag naar de mogelijkheden bij uw trap
renovatie specialist.

Homeline laminaat

Homeline solution

Laminaat houtdecor

Beton natuursteendecor

Zijdematte en natuurlijk voelbare oppervlaktestructuren

Innovatieve oppervlakteafwerking

Alle Trenovo Homeline-laminaattrappen voldoen aan de 
norm EN 13329.

De toplagen van Trenovo solution scoren gebruiksklasse 33,
commercieel gebruik, en zijn vrij van PVC, chloor en weekmakers.

Gebruiksklasse

Gebruiksklasse
PP

geschikt voor intensief
huishoudelijk gebruik

geschikt voor normaal
commercieel gebruik

geschikt voor intensief
huishoudelijk gebruik

Trenovo Homeline laminaat biedt u 12 verschillende designs in
authentieke decoren. Van eiken in diverse varianten tot betonlook,
voor elke smaak is er een fraai decor te vinden.
De voelbare oppervlaktestructuren zijn op de overeenkomende
houtsoorten afgestemd en hebben een licht geoliede uitstraling.
Dat maakt de decoren bijzonder mooi en natuurlijk.

sigaretinbrandingsvrij / slijtvast / slag- en stootbestendig / emissieklasse E1 / licht- en zonbestendig /
ongevoelig voor vlekken / bestand tegen schoonmaakmiddelen (huishoudchemicaliën) / geschikt voor
vloerverwarming / antisliplaag R10 / waterbestendig

geschikt voor intensief
commercieel gebruik

De collectie Homeline solution bestaat uit 6 extreem slijtvaste,
gemakkelijk te ouderhouden decoren die uitblinken in decorscherpte
en 3D-effect. De decoren zijn bijna niet te onderscheiden van echt
hout en beton.
De dikke toplaag zorgt ervoor dat de fraaie structuren goed voelbaar
zijn, verhoogt het loopcomfort op de trap en zorgt voor betere akoestiek
in het trappenhuis. Tevens biedt het een hoge bescherming tegen
vallende voorwerpen. De toplaag is gemaakt van ecologisch onschadelijk
polypropyleen (PP) en vrij van PVC, chloor en weekmakers.

slijtvast / slag- en stootbestendig / emissieklasse E1 / licht- en zonbestendig / ongevoelig voor vlekken
/ bestand tegen schoonmaakmiddelen (huishoudchemicaliën) / geschikt voor vloerverwarming (warm
watersystemen) / antisliplaag R10 / loopgeluidreductie / antistatisch / waterbestendig

Beton licht

Basalt donker

Jura eiken

Gerookt eiken

Beton antraciet

Beton grijs

Eiken polar

Provencaals eiken

Savanna eiken

Hoogland eiken

Fjord eiken

Kasteel eiken

Beuken

Terra eiken

Toscaans eiken

Ligurisch eiken

Landhuis eiken

Zand eiken

