VLOER & TRAP - POLAR EIK

TRAPBEKLEDING

Met kurk is jouw interieur stijlvol tot in de puntjes. Afwerkingen zoals Santana’s kurken trapbekleding laten jouw vloer
moeiteloos overvloeien in de trap. Ideaal voor wie de klasse van zijn kurkvloer of -wand over de volledige lijn wil
doortrekken.
Dankzij het Uniclic-systeem sluit de vloer optimaal aan op de trap. De treden van je huidige trap kunnen dan ook
met precies hetzelfde materiaal worden bekleed. Daarbij spreken we van een trede-over-tredeprincipe, dat flink wat
voordelen biedt:
• Je hoeft geen breekwerk uit te voeren
• Je kan de trapbekleding zowel als professional of doe-het-zelver zeer gemakkelijk plaatsen
• Je geniet een enorm prijsvoordeel tegenover een volledig nieuwe trap
• Je bent zeker van een perfecte aansluiting van trap en vloer op vlak van installatie én design

SANTANA

TRAPBEKLEDING

Een vlotte overgang van vloer naar trap
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TRAPBEKLEDING

SPECIFICATIES
De samenstelling van de trapbekledingen is identiek
aan onze collectie designvloeren Resista: een slijtvaste
en krasbestendige toplaag vinyl bevestigd op een HDFkliksysteem met een onderlaag van kurk.
lak met keramische deeltjes 0,6 mm

De lengte van de treden is dan ook gelijk aan de standaard
vloerpanelen van deze collectie: 1235 mm.

vinyl met hout- of steenmotief 2 mm

HDF kliksysteem 6,5 mm

Voor stootboorden kunnen de standaard Resista planken
gebruikt worden, net als voor het vergroten van het tredeoppervlak indien nodig. Dankzij het handige Uniclic-systeem is
dit een fluitje van een cent.

kurk demp- en egalisatielaag 1,2 mm

Wij bieden oplossingen voor volgende trapmodellen:
(enkel bekleding van de treden, niet van eventuele zijwangen)

Trede in U-vorm met neus

Trede in L-vorm zonder neus
23,8 cm
5 cm

1,7 cm
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SANTANA TRAPBEKLEDING

Afwijkende afmetingen zijn
beschikbaar op bestelling.

25,5 cm
5 cm

TRAPBEKLEDING
KLEUREN

Atlantic ceder

Casablanca eik

Edelweiss eik

Elegant gerookte eik

Polar eik

Rustiek naturel eik

Scandic oregon

Vienna eik

Blauwsteen gezoet

Cement donker grijs

Zandsteen beige

Finesse

Loire naturel eik

Normandië eik

PLAATSING

Zaag de overzettrede op maat en controleer of hij overal goed past. Gebruik je een decoupeerzaag, neem dan een
duwzaagje (waarbij de tanden naar omlaag wijzen). Maak zowel op de achterzijde van de trede als op de trap zelf
een identieke markering. Zodoende vind je achteraf gemakkelijk terug waar de verschillende overzettreden moeten
geplaatst worden.
Begin bij de bovenste trede. Zo vermijd je over pas gelijmde treden te moeten stappen. Breng lijm aan op de te
bekleden trede (incl. de neuslat), breng de overzettrede aan en duw deze stevig aan.

TRAPBEKLEDING

Om de overzettreden te bevestigen, raden wij “Soudal Fix All High Tack” aan - een extreem sterke lijmkit met een zeer
hoge aanvangshechting, perfect geschikt voor het afdichten en monteren van allerlei zware bouwmaterialen op alle
ondergronden en in alle omstandigheden. De aansluitingen tegen mogelijke zijwangen kunnen gedicht worden met
een afdichtingskit in een gelijkaardige kleur.

Meet de stootboord op, teken deze af op een Resista vloerpaneel en zaag op maat. Monteer ook deze d.m.v. de lijm.
Om te controleren of hij past, kan je tijdelijk - voor het aanbrengen van de lijm - tape kleven op de achterzijde die je iets
laat uitsteken. Op die manier kan de stootboord eenvoudig weer verwijderd worden.
Werk op dezelfde manier de overige treden af.
Laat de trap minimaal 24 uur drogen alvorens hem te betreden. Hou hier rekening mee tijdens het plaatsen. Moet er
eerder op kunnen gestapt worden? Sla dan bij de plaatsing telkens een trede over en plaats de ontbrekende helft 24
uur later.

SANTANA TRAPBEKLEDING
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