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Individuelle trappeløsninger
VInduesPladsen satser på at levere den bedste trappeløsning, design,
materialer, rådgivning, opmåling, individuel produktion og montering.
VInduesPladsen tilbyder et væld af trappeløsninger.
Hvor andre måske ser begrænsninger, der ser vi muligheder hos
VInduesPladsen.
Vi besøger vore kunder med mappen fyldt med idéer og hoved fyldt med
erfarring fra mange, mange trappeopgaver som vi har løst.
Nogen gange er en ligeløbstrappe den rigtige løsning, men der er sjældent.
Ofte gør adgangs- og pladsforhold det nødvendigt at man må sno sig.
Vi finder den ultimative rigtige løsning, der byder på gode og sikre
adgangsforhold. Samtidig tilstræber vi at der findes en løsning, der i sit
design passer ind i husets stil og boligens indretning iøvrigt.
For at opnå det gode resultat er det vigtigt at man vælger det rigtige
materiale, vælger den rigtige træsort. VInduesPladsen tilbyder adskillige
træsorter blandt andet: fyr, eg, bøg, ask, birk eller måske mahogni.
Træsorterne kan anvendes til vanger, trin og håndlister. Træsorterne kan
kombineres også med andre træsorter og også med stål.
Udformning af stolper, balustre og håndlister kan leveres i mange forskellige
udformninger.
I denne brochure viser vi mange fotos alle med nummer således at det er
nemt at kommunikere med VInduesPladsens medarbejdere.
Når den rigtige trappeløsning er fundet er det vigtigt at få foretaget den
nøjagtige opmåling.
Her vælger de fleste af VInduesPladsens kunder, at overlade opmålingen til
en af VInduesPladsens konsulenter.
Produktionen af trapper foregår under nøje kontrol for at overholde de høje
kvalitetskrav vi stiller til VInduesPladsen produkter.
De fleste af VInduesPladsens kunder vælger en løsning hvor trappen er købt
til fast pris inklusive montering.
VInduesPladsens veluddannede og erfarne håndværkerteam monterer over
hele landet.
Vi glæder os til at tælle dig blandt vore tilfredse kunder.
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3025

3162

Koldinghus:

Engelsholm:

Rosenholm:

Enkel trappe med runde balustre type B1 og
stolper type S1. Håndliste type H2

Enkel trappe med frikantede balustre og
stolper (type S1) Håndliste type H3.

Klassisk trappe med runde udskæringer. Balustre type B5, stolper type
S3, og håndliste type H3.

3132

3010

3015

Clausholm:

Sorgenfri:

Dragsholm:

Klassisk trappe med balulustre type B11,
stolper type S2 og håndliste type H3

Trappe med runde stålbalustre type B15 og
runde stolper type S5. Håndliste type H5.
Trappen er uden forvange.

Trappe med runde stålbalustre type B15, og
stolper type S1. Håndliste type H3

3175

3149H
Mange muligheder for specielle
balustre og stolper.
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3024

3011

3153

5153A

3153B

Denne trappe er lavet med buet forvange og håndliste. Dette kan tilvælges på alle vore trapper.

3169

3177

3031
Mange trapper bliver lavet
med børnesikringslåger.
3022

Trappeløsning med kottelettrin
gør at du kan få en fornuftig
trappe, selvom der ikke er meget
plads.

Bredere indgan med buet vange
og buede trin er en meget flot
løsning

3147A

En fiks detalje, trappen er lavet uden forvange, hvilket giver en meget let trappe.
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3161

3178

3151

3028
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T9
Eg lakeret

T8
Bøg Olieret

T7
Bøg lakeret

T6
Bøg hvidmalet

T5
Fyr ubehandlet
3172

T4
Mahogni

T3
Birketræ

T2
Asketræ

T1
Bøg ubehandlet

Træsorter
3150
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Trappen er som udgangspunkt fremstillet i bøg, men
trin og håndliste kan vælges i ovenstående forskellige
træsorter.

Individuelle løsninger:
Vore trapper bliver lavet individuelt, og derfor kan
stolper og balustre laves efter ønske. De fleste af vore
kunder vælger dog afprøvede løsninger. På denne side
har vi vist nogle af de balustre, stolper og håndlister
vore kunder oftest vælger.
Både håndlister, stolper og balustre kan laves i den
træsort du ønsker trappen leveret i.
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