
FABRIKANT PVC 
TRAPBEKLEDING 
EN TRAPRENOVATIE



DE 
OVERTREFFENDE 
TRAP

Een traprenovatie is puur vakmanschap. 
De kracht van de overtreffende trap 
zit ‘m in de details. En in innovatieve 
oplossingen, toegepast door toegewijde 
monteurs. VICstairs is ontsproten uit 
het brein van échte liefhebbers van de 
trap. Het resultaat: unieke overzettreden 
uit één stuk. Krachtig, naadloos en 
profielloos. Voor een trap die klopt, trede 
voor trede.



Ultieme eenheid in interieur
Ruimtes in een woning of kantoor worden 
steeds meer naar elkaar toegetrokken. Mede 
door de enorm toegenomen populariteit van 
transparante deuren is er veel aandacht voor de 
entree, dus ook voor de trap. De vloer van de 
woonkamer begint vaak al in de gang en ook op 
kantoren wordt steeds meer eenheid in interieur 
gecreëerd. Met VICstairs verbind je de trap 
eenvoudig met de andere woon- en leefruimtes, 
met exact hetzelfde materiaal en in dezelfde 
kleur. Slim, snel en smaakvol. Zonder lelijke 
strips en gevaarlijke aluminium randjes, zonder 
de gehorigheid van laminaat of hout. De trap 
sluit zo naadloos aan bij de hoge woonwensen 
en veiligheidseisen van vandaag.

Een nieuw vakgebied
Ons gepatenteerde systeem versnelt enorm. 
Waar een trapmonteur met andere systemen 
vaak twee dagen bezig is, ben je met VICstairs 
in één dag klaar. De trede is gemaakt met pvc 
rondom, inclusief de neus. Krachtig, naadloos 
en profielloos. Hij is in één keer uit te zagen en 
in te lijmen. 

Kick van de naadloze klik
Lelijke strips. Aluminium randjes. Helaas 
lopen we nog tegen heel wat trappen aan 
die met deze kunstgrepen zijn afgewerkt. Bij 
VICstairs kraakten we onze hersenen om tot 
een oplossing te komen die naadloos aansluit 
bij de woonwensen van vandaag. Het resultaat: 

unieke overzettreden uit één stuk. Krachtig, 
naadloos en profielloos. Voor een trap die klopt, 
trede voor trede.

Nieuw in je portfolio
Zelf geen trapmonteur in dienst of in je 
netwerk? Wij hebben door het hele land ervaren 
vakmensen opgeleid, die je als freelancer 
kunt inhuren. Zo voeg je eenvoudig een nieuw 
vakgebied toe aan je portfolio. 

Pvc all the way
Waar we dertig jaar geleden volop stoffeerden 
en tapijt legden, kwamen daar later 
hout en laminaat voor in de plaats. Maar 
toonaangevende vloerfabrikanten zetten nu niet 
voor niets vol in op pvc. Het materiaal verdringt 
in een rap tempo laminaat, hout of tegels. De 
verbeterde uitgave die momenteel trendsettend 
is: het krachtige en duurzame pvc. Je kunt er 
dan ook alle kanten mee op: van woonkamer tot 
keuken en van visgraat tot robuust eiken. Exact 
diezelfde look trek je met VICstairs door op 
de trap. Stijlvast en slijtvast. Geluiddempend, 
vochtbestendig en veilig. We geven er dan ook 
15(!) jaar garantie op, van de onderste tot de 
bovenste trede.



ONZE
COLLECTIES

De collecties van VICstairs worden 
samengesteld in co-creatie met onze 
toonaangevende partners Forbo en Tarkett. 
Zo wordt het pvc op de allermooiste manier 
verwerkt op de trap. Bekijk hier de kleuren 
en de mogelijkheden die onze partners 
bieden.
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STERKSTE, 
VEILIGSTE 
EN MOOISTE 
OVERZETTREDE

De pvc die VICstairs gebruikt 
voor haar trapbekleding is 
projectgeschikt. Het materiaal is 
voorzien van een dikke, transparante 
en slijtvaste beschermlaag voor 
eenvoudig onderhoud en een 
langere levensduur.

Binnen één dag geplaatst, ook over lijmresten en oude trappen

Trapdecors ook als vloer leverbaar

In Nederland geproduceerd en op voorraad

Oplossing voor de toenemende vraag naar flexibele,  
stille en gemakkelijke vloer- en trapafwerking 

Veilige trap met antislip



DE KRACHT VAN VICSTAIRS

Bij een trap toont de afwerking zich letterlijk van 
alle kanten. Lelijke strips en aluminium randjes 
vormen niet alleen een doorn in het oog, ze zijn ook 
nog eens erg gevaarlijk. Met VICstairs schittert de 
trap van boven tot beneden en van voor tot achter. 
Tot in de puntjes afgewerkt.

HET MOOISTE
SYSTEEM VOOR
DE TRAP

Design & innovatie Betrouwbaar & kwaliteit Duurzaam & gemakkelijk

Prachtige hout-, steen- en 
betonlook kleuren

Natuurgetrouw reliëf en matte 
toplaag

Vooroplopend in design en 
woonmode

Levensecht

Bewezen slijtvastheid voor blijvend 
mooie trapbekleding

Transparante en slijtvaste 
beschermlaag voor eenvoudig 
onderhoud en lange levensduur

Hoge dimensiestabiliteit, dus 
maatvast

Geproduceerd met groene stroom

Veiligste vinyl in Europa 
gepatenteerd

Recyclebaar

Eenvoudige schoonmaak en 
onderhoud

Voldoet aan strenge REACH-
normering



Wij zijn ontzettend trots op 
de unieke, gepatenteerde 
overzettrede die we hebben 
ontwikkeld. Niet alleen een genot 
voor het oog, ook een genot om 
mee te werken. We vertellen je er 
dan ook graag alles over. Laat ons 
weten hoe wij je kunnen helpen!

JOUW 
VAKSPECIALIST 
STAAT VOOR JE 
KLAAR

vicstairs.nl
mail@vicstairs.nl
T +31 (0)41 674 20 09 

VICstairs B.V.
Sluisweg 1
5145 PE Waalwijk
Nederland

Openingstijden 
maandag - vrijdag 
08.00 tot 17.00 uur

vicstairs.nl


