M o d e r n G ot e n b u r g

De Gotenburg is een echte blikvanger.
Een prachtig vormgegeven open
wenteltrap met een heldere zigzag‑
beweging die de ruimte als zelfstandig
kunstwerk opsiert. De minimalistisch
ontworpen hardhouten trap komt
door zijn omvang en de opvallende
klassieke vormgeving, zowel in grote
als kleine ruimtes goed tot zijn recht.
Het tijdloze representatieve ontwerp
van de Gotenburg en de slankheid van
de gebruikte materialen koesteren een
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licht en ruimtelijk effect.

Assortiment
De trap is opgebouwd uit een com‑
binatie van blank gelakt essenhout en
staal. De trap wordt gedragen door
een centrale spil van gepoedercoat
staal. Hetzelfde materiaal wordt ook
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gebruikt voor de balusters en de
leuning. De strak vormgegeven treden

TIP Plaats zowel bovenaan de trap
rals onderaan een lichtschakelaar,
zo hoeft u nooit in het donker naar
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boven of naar beneden.
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	T r a p t r e d e n

1 2 5 	Materiaal:

		

Trapbomen
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Eiken verlijmd

Behandeling: Blank gelakt

3 	Materiaal:

Gewalste staalplaat met aangelaste

trededragers die onder de treden in het midden
zijn gepositioneerd.
		

Behandeling: Gepoedercoat in

		

een metallic RAL* kleur

Leuning
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Materiaal: Balusters van massief rond staal 		
Behandeling: Gepoedercoat in een metallic RAL* kleur

		
hekwerk

1 	Materiaal:

De handregel is gemaakt

*RAL is een coderingssysteem om kleuren van verf en andere coatings te definiëren.

van rond buisprofiel.
		

Behandeling: Gepoedercoat in een

		

metallic RAL* kleur

V e r fa d v i e s

Alle houten onderdelen worden door

		Hoograven Trappen voorzien van een witte
		

of transparante watergedragen grondlaag

		Nadien kunt u deze onderdelen in iedere
gewenste kleur afwerken.
Gepoedercoate onderdelen hebben geen
verdere afwerking nodig
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