
UW BESTAANDE TRAP
HELEMAAL ALS NIEUW!

Eiken natuur

Compleet 
met bijpassende LED-verlichting 

en trapleuningen

Perfect
passend
bij het interieur!

Jura eiken

Beton natuur

Beton antraciet donker

Gevlamd eiken

Beton licht



Bestaande trappen zijn tegenwoordig prachtig 
te  moderniseren met complete renovatietreden 
in  laminaat of PVC. Hiermee sluit uw trap perfect 
aan op de vloer en zorgt u voor een mooie basis, 
passend bij uw interieur. De mogelijkheden zijn 
legio, laat u inspireren!

De trap blijft vaak een ‘los’ onderdeel van het interieur. Is uw huis 
klassiek, modern, romantisch, strak of in een andere stijl ingericht? 
Met Trenovo heeft u de oplossing om de trap bij het geheel te laten 
passen, welke woonstijl u ook heeft. Het Trenovo trappensysteem 
sluit, door de minimale materiaaldikte, naadloos aan op de vloer en 
dat ziet er prachtig uit! Perfect passend 

bij uw interieur

Trenovo is leverbaar in 18 decoren,  
verdeeld over 2 collecties: 

Homeline 
Laminaat traptreden met authentieke houtdecoren, een voelbare 
antislip oppervlaktestructuur en een natuurlijke geoliede uitstraling. 
Beschikbaar in 12 decoren. 

Objectline 
PVC traptreden met een robuust oppervlak. 
Verkrijgbaar in 4 houtdecoren en 2 beton decoren.

complete 
trapbekleding

trenovo:

voor renovatie
& nieuwbouw

Stoer beton of liever natuurlijk hout? 
Leverbaar in elke stijl!

Basalt donkerEiken polar



Sfeer en veiligheid 
met trapverlichting en trapleuningen.

Compleet vernieuwde trap 
in elke stijl, naadloos passend 
bij het interieur

Stijlvol belicht
Licht is een designelement dat zich prachtig in een dichte trap laat 
integreren. Het creëert een gevoel van ruimte, biedt sfeer én komt 
de veiligheid ten goede. Vraag naar de mogelijkheden bij uw trap-
renovatie specialist.

Uw Trenovo dealer :

Trapleuningen 
Geef de trapopgang extra uitstraling en veiligheid met stevige 
trap leuningen en houders. Leverbaar in 4 stijlen: Basic, Vintage, 
 Industrial en Modern. Vraag naar de speciale brochure!

Perfect passend 
bij uw interieur

Provencaals eiken

Terra eiken

Oud eiken

Gerookt eiken

Hoogland eiken



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 appartementen-
complexen en kantoor gebouwen. De vier houtdesigns en twee 
authentieke  betondesigns zijn zeer natuurgetrouw! 

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

Toscaans eiken

Savanna eiken

Basalt donker

Terra eiken Ligurisch eiken

Eiken polar

Beuken

sigaret inbrandingsvrij / slijtvast / slag- en stootbestendig / emissieklasse E1 / licht- en zonbestendig / 
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 vloerverwarming (warm-
watersystemen) / antisliplaag R10 / loopgeluidreductie / antistatisch / waterbestendig / brandveiligsheids-
klasse Bfl-s1

Trenovo Homeline biedt u 12 verschillende laminaatdesigns in 
authentieke decoren. Van eiken in diverse  varianten tot betonlook, 
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

Provencaals eiken Hoogland eiken

Jura eiken Gerookt eiken

Zijdematte en natuurlijk voelbare oppervlaktestructuren

Laminaat houtdecor

Bijzonder slijtvaste toplagen 

PVC houtdecor PVC beton natuursteendecor

Beton antraciet donker Eiken wit gekalkt

Beton natuur Eiken natuur

Gevlamd eiken Oud eiken

Homeline laminaat

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

Alle Trenovo Objectline-trappen voldoen qua  eigenschappen inzake 
gezondheid, veiligheid en energiebesparing aan de norm EN 14041.

Objectline PVC

geschikt voor intensief 
 huishoudelijk gebruik

geschikt voor intensief 
 commercieel gebruik

geschikt voor sterk  industrieel 
gebruik

geschikt voor intensief 
 huishoudelijk gebruik

geschikt voor normaal 
 commercieel gebruik

Gebruiksklasse Gebruiksklasse


