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etrapmanschap
  sinds 1932



1) Kiezen voor praktisch of esthetisch?

Een trap heeft uiteraard een praktische functie. Een vlotte 
beloopbaarheid is cruciaal om de veiligheid te garanderen. 
Wij berekenen en tekenen voor uw project de optimale 
verhouding tussen op- en aantreden. Voorzie telkens een 
handgreep aan de muur of een leuning op de trap. 

2) Prijs kopen of kwaliteit kopen?

Een trap is een investering voor het leven. Het is dan ook 
essentieel om te investeren in een degelijke constructie en  
kwalitatief materiaal. Het grote aanbod houtsoorten, 
afwerkingen en mogelijkheden garandeert steeds de 
geschikte trap! 

Waarop letten bij de keuze van een trap:   
2 aandachtspunten

Tip! Streef naar een optimale harmonie in uw interieur! 
Een houten trap kan steeds afgewerkt worden in een 
kleur naar keuze, zo creëert u gegarandeerd een mooi 
geheel.



De trapbomen en leuning-
spijlen zijn uitgewerkt in 
beuk en wit gelakt. De wand 
met groeven werd net zoals 
de trap wit gelakt. Zo vormen 
de trap en de wand één 
geheel.  Voor de treden en 
handgreep werd gekozen 
voor Franse eik met een 
naturel vernislaag

3 redenen om te kiezen voor een 
houten trap

Tip! Optimaal ruimtegebruik in uw interieur is essentieel!  
De ruimte onder de trap kan u laten inrichten als opberg-
ruimte of toilet. Een kast op maat als vestiaire kan bij-
voorbeeld perfect worden afgewerkt in harmonie met de 
trap.

1) Geen betonnen constructie nodig

Wist u dat u door te kiezen voor een houten trap een 
belangrijke kost kan uitsparen? Vaak gaan bouwers en 
verbouwers ervan uit dat een betonnen constructie een 
must is bij het plaatsen van een nieuwe trap. Niets is min-
der waar, een betonnen constructie is niet nodig indien 
u kiest voor een houten trap.  De afmetingen van trap-
treden in beton vertonen vaak afwijkingen in hoogte en 
diepte wat een perfecte bekleding met hout bemoeilijkt 
of bij enorme verschillen zelfs onmogelijk maakt.

2) Veelzijdigheid van hout

Hout is een erg veelzijdig en ecologisch bouwmateriaal. 
De ruime keuze laat toe voor elk budget en elke stijl een 
oplossing aan te bieden. Beuk en eik zijn de meest popu-
laire houtsoorten voor trapbekledingen.  Een trap in beuk 
zal budgetvriendelijker zijn dan een trap in massieve eik. 
Hout biedt voor elk wat wils!

3) Afwerking van de trap

Een houten trap heeft altijd nood aan een afwerkinglaag. 
U kan kiezen voor schilderen, oliën, beitsen en vernissen. 
Elke afwerking geeft een unieke toets aan uw trap.

4) The sound of silence

In tegenstelling met metalen trappen maakt hout geen 
lawaai. Hout is een natuurlijke isolator, metaal een geleider.



Tijdloze, houten trappen 

Van oudsher heeft de trap een centrale functie in de 
woning. Van eenvoudig rechte trappen tot speciale 
uitvoeringen, open of gesloten, met een leuning in 
hout of staal.

www.trappenteck.be/hedendaags

een trap voor elke stijl

Moderne trappen in hout of metaal

Een trap in een moderne woning mag een waar design 
object zijn dat uitblinkt in functionaliteit en vorm. Treden 
in Z-vorm, bloktreden of helemaal open, met als het ware 
zwevende traptreden.

www.trappenteck.be/modern

de afWerking maakt elk   exemplaar uniek
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Tip: Scan deze code en 
bekijk de verschillende 

stijlen.



Speciale trappen op maat

http://www.trappenteck.be/speciale

Draaitrap in hout of metaal

Een draaitrap is erg handig indien u slechts een beperk-
te ruimte heeft. De uitwerking van een draaitrap kan in 
elke stijl, zowel klassiek, hedendaags of modern, in alle 
houtsoorten en zelfs in metaal.

www.trappenteck.be/draaitrap

Klassieke trappen

Een klassieke trap is statig en majestueus, de blikvanger 
van uw woning. De spijlen op de trap en de borstwering 
vinden hun oorsprong in het traditioneel vakmanschap en 
geven meteen een geraffineerd karakter aan je interieur. 

Meer foto’s van klassieke trappen : www.trappenteck.be/
klassiek

de afWerking maakt elk   exemplaar uniek



praktische 
traptips

Een nieuwe trap installeren of 
een bestaande trap renoveren?

Het installeren van een nieuwe trap heeft het voordeel 
dat deze kan gemaakt worden met de ideale verhoudingen 
tussen op- en aantreden,  een aangepaste breedte, en 
dat er kan gekozen worden uit een grote variatie van 
materiaal en leuninguitvoeringen.  

Het plaatsen van overzettreden is een tijdrovende en 
meestal kostelijke oplossing. De materiaalkeuze is 
beperkt (meestal kunststof) en uiteindelijk blijft de oude  
onderconstructie behouden zonder enige zekerheid in 
verband met stabiliteit. Eventuele problemen worden zo 
enkel verborgen maar verdwijnen niet. 

U bent best wel handig en over-
weegt zelf uw trap te plaatsen?

Dat is absoluut mogelijk, al vereist het plaatsen van een 
trap een flinke dosis vakkennis. 
Eerst en vooral, om tot een perfect eindresultaat te komen 

een goede trap laat vlotjes   over zich heen gaan



een goede trap laat vlotjes   over zich heen gaan

is werken met kwalitatief materiaal een must! U kan bij 
ons terecht voor een trappenbouwpakket. Dit pakket 
houdt in dat u een trap op maat aankoopt met een mon-
tageplan zodat u zelf de plaatsing kan uitvoeren. De 
meest technische taken, zoals het opmeten, uittekenen en 
optimaliseren van de beloopbaarheid laat u in onze pro-
fessionele handen. 

Professioneel advies! 

Onze toonzaal in Puurs is elke werkdag open. Op zaterdag 
enkel op afspraak. Mail naar info@trappenteck.be voor 
meer informatie. Wij maken graag tijd om u te ontvangen 
en te adviseren, breng gerust uw bouwplannen mee!
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Trappen Teck
MOERPLAS 67
2870 PUURS

info@trappenteck.be
www.trappenteck.be
F: www.facebook.com/TrappenTeck

TEL. 03 889 00 69

Teck&Co in Puurs is gespecialiseerd in design, productie en plaatsing van trappen 
op maat in hout en metaal. Het familiebedrijf werd opgericht in 1932 en garandeert 
vakmanschap, deskundig advies en een perfecte afwerking. De jarenlange ervaring en 
kennis laat toe een breed gamma aan te bieden, van sobere, moderne trappen in hout 
tot metalen trappen, wenteltrappen, buitentrappen en uitschuifbare zoldertrappen.
In de toonzaal maakt u kennis met onze moderne, tijdloze en klassieke trappen. Om u 
zo goed mogelijk te kunnen adviseren, presenteren we allerlei trappen op maat in 
diverse houtsoorten en metaal. Kom gerust langs in onze showroom in Puurs, breng 
uw bouwplannen en ideeën mee en samen gaan we aan de slag.

Geef ons gerust een seintje, we maken graag tijd voor u.

Kom langs en laat u inspireren!

www.trappenteck.be


