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De centrale as is opgebouwd uit een vierkant profiel van 100x100mm. Dit is voor de
standaardbreedtes van 700 tot 900mm.
De tredenconsoles die aan de centrale as gelast worden bestaan uit een geplooide
staalplaat van 4mm dikte.
De tredenbekleding kan in kunststof of hout.
Enkel verkrijgbaar in rechte uitvoering.
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U heeft bij iedere uitvoering een aantal keuzes met betrekking tot het uiterlijk van uw
trap.
MATERIAAL TREDEN
Als u kiest voor houten treden zijn de mogelijkheden:




Beuken.
Merbau.
Eiken.

Alle houten treden zijn massief en 3,8 centimeter dik.
Als u kiest voor kunststof treden zijn de mogelijkheden:


Gerecycled kunststof.

De kunststof treden zijn vervaardigd van gerecycled materiaal en zijn 6 centimeter
dik.
ANTISLIP
U kunt kiezen tussen:




Geen antislip.
Eén maal antislip. (Deze optie is alleen verkrijgbaar bij houten treden).
Twee maal antislip. (Deze optie is alleen verkrijgbaar bij houten treden).

De standaard antislip in houten treden is zwart van kleur en zal na plaatsing door u of
derden aangebracht moeten worden in de hiervoor bestemde groef. De antislip wordt
derhalve in een losse rol mee geleverd.
HEKWERK OP TRAP
Uw keuze mogelijkheden zijn:




Geen hekwerk.
Hekwerk aan de linker- of rechterzijde. Het hekwerk bestaat uit een
handgreep met drie liggers parallel aan de stijging van de trap.
Hekwerk op beide zijden van de trap. Het hekwerk bestaat uit een handgreep
met drie liggers parallel aan de stijging van de trap.

LEUNING MUURZIJDE STAAL
Uw keuze mogelijkheden zijn:




Geen leuning,
Eén maal een leuning aan de muurzijde.
Twee maal een leuning aan de muurzijden.

De leuning is vervaardigd van 3,2 centimeter roest vrij staal en heeft vooraf
gemonteerde leuningdragers.

TBW-TRAPPEN.NL

AFWERKING HOUTEN TREDEN
Indien u gekozen heeft voor houten treden heeft u voor de afwerking hiervan de
volgende mogelijkheden:




Onbehandeld. Uw treden krijgen geen eerste beschermlaag.
Gronden. Uw treden worden voorzien van een eerste witte beschermlaag.
Lakken. Uw treden worden voorzien van een eerste transparante laklaag.

Het gaat hier om een eerste beschermlaag. De trap zal na plaatsing door u of derden
moeten worden afgeschilderd. Voor gegrondverfde treden geldt een droge laagdikte
van tenminste 50 mu. Voor gelakte treden geld een droge laakdikte van tenminste 30
mu.
AFWERKING STALEN BOMEN
Uw keuze mogelijkheden zijn:




Onbehandeld. Uw stalen bomen krijgen geen eerste beschermlaag.
Gronden. Uw stalen bomen worden voorzien van een eerste grijze
beschermlaag.
Poedercoating. Uw stalen bomen worden voorzien van poedercoating in de
kleuren wit, grijs of zwart.

INMETEN EN PLAATSING
Uw keuze mogelijkheden zijn:



TBW-Trappen.nl meet uw trap in maar u plaatst de trap zelf.
TBW-Trappen.nl meet uw trap in en plaatst uw trap.
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PRIJSLIJST PER 1 JANUARI 2013 INCLUSIEF 21% BTW
Trap (kaal)

€2.000,-*

HEKWERK
Hekwerk op trap

€855,-

MATERIAAL TREDEN
Beuken treden
Kunststoftreden
Merbau treden
Eiken treden

€926,€926,€997,€1.210,-

ANTISLIP
Eén maal antislip
Twee maal antislip

€101,€202,-

AFWERKING
Afwerking houten treden




Onbehandeld
Gronden
Lakken

€0,€126,€126,-

Afwerken bomen




Onbehandeld
Gegrond
Poedercoating

€0,€0,€1.017,-

INMETEN EN PLAATSING
Inmeten door TBW en plaatsing door klant
Inmeten en plaatsing door TBW

€190€1.149,-

BEZORGKOSTEN
Afhalen in Culemborg
Aangeleverd op locatie

€66,€120,-
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