
PERFECT PASSEND BIJ UW VLOER 
INGEBOUWDE VERLICHTING // PLINTEN 
TRAPLEUNINGEN

UW BESTAANDE TRAP
GEHEEL ALS NIEUW!

Eiken wit gekalkt

Eiken natuur

Eiken antiek



Veel mensen weten niet dat een trap met laminaat of PVC bekleed kan worden en daarmee  perfect 
kan aansluiten op uw laminaat- of PVC-vloer. Bestaande trappen zijn prachtig te  renoveren door 
middel van complete renovatietreden, waarbij de gehele trap in dezelfde kleur uitgevoerd kan 
worden als de vloer. 

ELKE OUDE TRAP 
EENVOUDIG TE RENOVEREN

TRENOVO: HET PROFESSIONELE TRAPPENSYSTEEM 
VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW

LAAT U INSPIREREN 
DOOR DE DIVERSITEIT AAN 
CREATIEVE MOGELIJKHEDEN!

Trenovo traprenovatie is leverbaar in 
2 collecties:
 
Laminaat traprenovatie
Laminaat traptreden met authentieke houtdecoren,  
een voelbare antislip oppervlaktestructuur en een 
 geoliede uitstraling. Dit maakt de decoren bijzonder mooi 
en  natuurlijk.
 
PVC traprenovatie
Traptreden met een robuust vinyloppervlak, uitermate 
 geschikt voor huiselijk gebruik, maar ook perfect  
toepasbaar in projecten. Brandklasse BfI-s1.



OVERAL BIJPASSENDE 
AFWERKING

DE TRAP IN DEZELFDE KLEUR 
ALS UW VLOER

LEVERBAAR IN
ELKE STIJL

Naadloos de trap aan laten sluiten op  
de laminaat- of PVC-vloer op de overloop
Gepatenteerde Uniclic-verbinding
Perfecte, lijmloze, snelle verwerking en minimale materiaal-
dikte zijn kenmerkend voor dit systeem. Dit creëert een  
efficiënte aansluiting op de overloop en waarborgt een  
perfecte aansluiting met uw laminaat- of PVC-vloer in 
100% hetzelfde design in het aangrenzende vloeroppervlak. 

Stijlvol belicht
Licht is een wezenlijk designelement dat zich fantastisch 
in elke dichte trap laat integreren. Het creëert het gevoel 
van ruimte & sfeer en biedt natuurlijk ook altijd een stuk 
zekerheid.

100% matchende decoren
Of het nu om een trap, vloer of randafwerking gaat, het 
trappen systeem van Trenovo biedt absoluut 100% matchende 
decoren. Zowel bij de laminaat- als PVC-collectie.



Renovatietraptreden met brandveiligsheidsklasse Bfl-s1 
Trenovo Objectline-traprenovatietreden zijn met hun 
 robuuste vinyloppervlakken een alternatief voor  laminaat 
in huiselijk gebruik, maar ook perfect toepasbaar in 
projecten, zoals appartementencomplexen en kantoor-
gebouwen. De drie houtdesigns en drie  authentieke 
steendesigns zijn zeer natuurgetrouw! 

Dankzij de vinyl toplaag en de extreem hoge elasticiteit,  
bent u verzekerd van aangenaam loopcomfort en 
 eenvoudige reiniging.

Wengé

Noten

Basalt donker

Eiken Gotland eiken

Essen natuur

Beuken

HOMELINE LAMINAAT

Leverbaar in onderstaande decoren:

Zijdematte en natuurlijk voelbare oppervlaktestructuren

Laminaat houtdecor

Alle Trenovo Homeline-trappen beantwoorden aan de 
 laminaatnorm EN 13329.

sigaret inbrandingsvrij / slijtvast / slag- en stootbestendig / emissieklasse E1 / licht- en zonbe-
stendig / ongevoelig voor vlekken / bestand tegen schoonmaakmiddelen (huishoudchemicaliën) / 
geschikt voor vloerverwarming / antisliplaag R10 / waterbestendig

slijtvast / slag- en stootbestendig / emissieklasse E1 / licht- en zonbestendig / ongevoelig voor 
vlekken / bestand tegen schoonmaakmiddelen (huishoudchemicaliën) / geschikt voor vloerver-
warming (warmwatersystemen) / antisliplaag R10 / loopgeluidreductie / antistatisch / waterbe-
stendig / brandveiligsheidsklasse Bfl-1

Trenovo Homeline biedt u 12 verschillende laminaat- 
designs in  authentieke houtdecoren. Van licht ahorn tot 
en met donker wengé, voor elke smaak is er een fraai 
decor te vinden.

De voelbare oppervlaktestructuren zijn op de overeen-
komende houtsoorten afgestemd en hebben een licht 
geoliede uitstraling. Dat maakt de decoren bijzonder 
mooi en natuurlijk.

Beton licht

Eiken gekalkt Hoogland eiken

Zilvereik Gerookt eiken

Bijzonder slijtvaste toplagen 

Vinyl houtdecor Vinyl natuursteendecor

Alle Trenovo Objectline-trappen beantwoorden qua 
eigen schappen inzake gezondheid, veiligheid en energie-
besparing aan de norm EN 14041.

GEBRUIKKLASSE

geschikt voor intensief 
huishoudelijk gebruik

geschikt voor intensief 
commercieel gebruik

geschikt voor sterk 
 industrieel gebruik

Graniet licht Eiken wit gekalkt

Graniet natuur Eiken natuur

Graniet antraciet Eiken antiek

OBJECTLINE PVC

GEBRUIKKLASSE

geschikt voor intensief 
huishoudelijk gebruik

geschikt voor normaal 
commercieel gebruik

ons assortiment


