Veel gestelde vragen

Wat kost traprenovatie?
We vertellen het je graag! Daarnaast kan je hier ook meer lezen over een trap renoveren
met eiken traprenovatie, hoe traprenovatie werkt en wat de voordelen zijn!
Inhoudsopgave
• Wat kost traprenovatie?
• Schuifdeuren voor binnen los kopen?
• Hoe werkt traprenovatie?
• Wat zijn voordelen van traprenovatie?
Wat kost traprenovatie precies? We vertellen
het je graag! Is je huidige trap zo
langzamerhand wel eens aan vervanging
toe? Je hoeft echt niet direct een compleet
nieuwe trap aan te schaffen. Dit kost vaak
veel werk; denk aan het uitbreken en plaatsen van de nieuwe trap. Een stuk sneller en
goedkoper is het gebruikmaken van de traprenovatie concepten van het merk CanDo!
Middels het laten toepassen van een traprenovatie wordt je trap snel en eenvoudig
verfraaid en ondergaat hij een complete ‘facelift’. Je trap ziet er weer uit als nieuw.
Bekijk ook zeker de bijbehorende accessoires van CanDo, waarmee je eindeloos kunt
combineren. De trap van je dromen? Die creëer je eenvoudig en snel helemaal zelf!

Trap renoveren met eiken traprenovatie?
Wil je jouw trap renoveren met eiken traprenovatie? Dat kan! Het merk CanDo beschikt
over overzettreden met een eiken toplaag. Eiken beschikt over een hele mooie en
natuurlijke uitstraling. Wil je een geheel eigen eiken trap creëren? Dan kan je ook kiezen
voor de bijpassende stootborden die aan één zijde zijn voorzien van een eiken toplaag.
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Vind je het mooier om wat contrast aan te brengen in de trap? Dan kan je ook de
achterzijde van de stootborden laten zien; deze beschikken over een witte grondverflaag.
CanDo beschikt ook over treden met een laminaat toplaag en treden uit zelfklevend vinyl.
Zoveel opties om uit te kiezen!

Hoe werkt traprenovatie?
Hoe werkt traprenovatie precies? Hieronder vind je een handige video voor het
aanbrengen van traprenovatie, die je stap voor stap begeleiden in het proces.
Zo kan je helemaal zelf snel en eenvoudig jouw trap renoveren. Het gemakkelijke
traprenovatiesysteem van CanDo kan toegepast worden voor vrijwel alle dichte trappen.

Voordelen van traprenovatie?
Wil je de voordelen van traprenovatie weten? We hebben ze voor je op een rij gezet;
•
•
•
•
•
•

Een traprenovatie werkt sneller dan het plaatsen van een nieuwe trap!
Het is een duurzame oplossing
Nagenoeg iedere trap komt in aanmerking voor traprenovatie
Je hebt geen last van schade en / of overlast
Binnen één dag een ‘nieuwe’ trap naar eigen smaak
Geluiddempend en antislip

Ga naar CanDo.nl

