Veel gestelde vragen

Is traprenovatie voor een open trap
mogelijk?
Zeker wel! Ben je nieuwsgierig naar meer informatie hierover? Lees dan rustig verder
over onder andere de mogelijkheden van traprenovatie bij een open trap, hoe je jouw
trap renoveert en wat de voordelen zijn!
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Traprenovatie open
trap
Traprenovatie open trap mogelijk? Wel met de CanDo traprenovatie concepten! Ben je
niet meer tevreden over je huidige trap? Maar zie je het niet zitten om een nieuwe
trap aan te schaffen? Dat kunnen we goed begrijpen! Maar gelukkig is er ook nog een
andere optie! Wanneer je jouw open trap snel en eenvoudig een nieuwe look wilt geven,
of wanneer je trap toe is aan een complete facelift, dan is het traprenovatie concept
van CanDo dé ideale oplossing! Je kunt jouw huidige trap voorzien van een grondige
traprenovatie. Jouw open trap wordt weer het pronkstuk van je interieur.
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Mogelijkheden open trap renovatie?
Benieuwd naar de mogelijkheden bij traprenovatie van een open trap? We vertellen
het graag! Een open trap zorgt, middels de doorkijk, voor rust en ruimte in je woning.
Maar wanneer de trap zelf gedateerd is of niet meer aan je wensen voldoet, kan het
raadzaam zijn deze te laten renoveren. Bij CanDo heb je hierbij vele mogelijkheden!
Zo kunnen bestaande treden vervangen worden door overzettreden. Wat dacht je van
overzettreden van echt eikenhout? Of kies je liever voor treden met een laminaat toplaag?
Dan raden wij je de traprenovatie laminaat aan. De trap maak je af met één van de vele
trapleuninghouders van CanDo.

Hoe renoveer ik mijn open trap?
Een open trap is een absolute blikvanger en maakt jouw interieur bijzonder. Het ontbreken
van stootborden geeft een ruimtelijk karakter in je woonkamer of hal. Zorg daarom voor
een perfecte afwerking.
Speciaal voor het renoveren van open trappen heeft CanDo een ‘open trap profiel’
ontwikkeld. Hiermee kun je de achterzijde van jouw open trap in hetzelfde decor
afwerken als de traptreden. Dankzij gelijke afwerking voorkom je tevens kieren of
opstaande randen.
Met het traprenovatiesysteem van CanDo bepaal je zelf hoe je jouw open trap wilt
bekleden. Dit zijn de opties:
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Enkelzijdig bekleden: de boven- en achterzijde van de trede worden bekleed
Dubbelzijdig bekleden: de trede wordt rondom bekleed
Wil je de renovatie niet zelf doen? Onze vakmannen staan voor je klaar voor een snelle en perfecte klus.
Vraag naar de mogelijkheden in de bouwmarkt.

Voordelen van traprenovatie?
Traprenovatie van je open trap beschikt over vele voordelen.
Ben je hier nieuwsgierig naar? Bekijk dan gerust onderstaand rijtje:
•
•
•
•
•

Een traprenovatie zorgt voor een snelle metamorfose van je open trap!
Geen hak- en breekwerk nodig!
Een trap geheel naar eigen smaak
Milieuvriendelijker dan het plaatsen van een nieuwe trap
Binnen één dag een ‘nieuwe’ trap!

Ga naar CanDo.nl

