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Traprenovatie
Is uw trap versleten? Of moet een oude trap vernieuwd worden? 

Dan is de traprenovatie van Next Step de oplossing! Eenvoudig en 

snel een andere look, geheel passend in ieder interieur. Een nieuwe 

trap was nog nooit zo mooi en makkelijk.

Overzettreden
Bij een Next Step traprenovatie bekleden 

we de oude treden met overzettreden. Deze 

produceren we zelf en zijn van topkwaliteit. Het 

hout is ecologisch verantwoord en heeft een 

FSC label. Een milieuvriendelijke keuze dus! 

Een renovatie is in de meeste gevallen binnen 

een dag klaar, waardoor de trap dezelfde dag 

nog gebruikt kan worden.

Binnen één dag geplaatst 

Geen hak- of breekwerk

Onderhoudsarm

Slijtvast

Duurzaam 

Milieuvriendelijk

Standaard 20 jaar garantie

Topkwaliteit door HPL
De overzettreden zijn voorzien van een 

toplaag van hogedruklaminaat. Deze unieke 

laag zorgt ervoor dat de treden slijtvast, 

kleurvast en onderhoudsarm zijn. Er ontstaan 

geen krassen of dergelijke beschadigingen 

en schilderen is niet meer nodig. Daarnaast zit 

er een antislipstructuur verwerkt in de treden. 

Zo zijn antislipstrips overbodig en kunt u 

gerust met sokken de trap op! 

Veilig en kindvriendelijk



Passend in elk interieur 
De Next Step collectie heeft veel variaties in kleuren en structuren, 

waardoor we altijd een trap kunnen leveren die precies bij uw woonwensen 

past. Dus wordt het een comfortabele eikenhoutlook of een robuuste 

betonlook? Met de Next Step collectie zit er voor iedereen wat tussen. 

Wist u dat u veel van onze designs ook in vloeren verkrijgbaar zijn? 

Dezelfde topkwaliteit en een perfecte match met de trap!

Ook trapverlichting 
is mogelijk!



Kan elke trap gerenoveerd worden?
We kunnen elke trap renoveren. Het maakt niet uit of het gaat om een houten 

trap, betonnen trap of stalen trap. Een open trap dicht maken of trappen in 

bedrijfspanden opknappen? Ook deze klussen pakken we graag aan. 

Hoe snel kan mijn trap gerenoveerd worden?
Wij kunnen de trap binnen 1 à 2 weken renoveren. Zodra bij ons de kleur bekend 

is en alles is ingemeten tijdens het bezoek, kan direct een afspraak ingepland 

worden met onze monteur, zodat u snel kunt genieten van uw nieuwe trap.

MEER WETEN OVER TRAPRENOVATIE? 

       www.nextstep-traprenovatie.nl

OOK UW TRAP OPKNAPPEN?

Vraag een vrijblijvende off erte aan via 

de website, door ons te bellen of te 

mailen! Wij maken vervolgens een prijs 

op maat. Een nieuwe trap was nog nooit 

zo makkelijk!

+31 (0)38 201 99 63

info@next-step.nl



De Next Step collectie

Narvic Dock 3243 Monocrete 3563

Wengé 4390

Chalet Oak 4005

Bergen Ash 4069

Glen Oak 4081 Sunday Oak 4080

Michigan Elm 4019 

Snow White 9417

River Pine 4181 Sugar Beech 4183

Country Oak 4164

Mystic Pine 4161

 Blue Steel 4915

Black 0901

Night Ash 4068

Eternal Iron 3236

Noce Romantica 4447



Volg ons ook op social media


