Traprenovatie Vinyl
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CanDo Traprenovatie: je trap is weer als nieuw!
Is je trap niet meer zoals hij geweest is? Of wil je je oude trap
een compleet nieuwe uitstraling geven?
Dat kun je nu ook perfect doen met CanDo traprenovatie vinyl.
Verrassend betaalbaar én eenvoudig!

Verkrijgbaar in 2 fraaie decoren:

Een uniek product, een traptrede uit één stuk!
CanDo traprenovatie vinyl kenmerkt zich onder andere doordat de traptreden uit één
stuk bestaan. Dit is niet alleen mooi omdat er geen naden zijn, maar ook eenvoudig in
montage. Je kunt de treden direct op maat snijden.
Tevens is traprenovatie vinyl makkelijk schoon te houden. Omdat de trede wordt
ingesloten in het fraaie trapneusprofiel vormt het één geheel, precies zoals je van CanDo
gewend bent.

Blond Eiken

En uiteraard is ook aan de veiligheid gedacht. Het vinyl heeft een licht stroeve
oppervlakte met voelbare structuur. Samen met het geïntegreerde anti-slip profiel zorgt
het er voor dat je probleemloos je trap op én af kunt.
Veilig én vertrouwd, jarenlang!

Zilvergrijs Eiken

Een ideale partner
Met CanDo traprenovatie producten geef je gemakkelijk, snel én voordelig je bestaande
trap weer een nieuwe uitstraling. Je kunt kiezen voor het gemak van ‘kant-en-klare’
treden met laminaat of een échte natuurlijke uitstraling van traptreden met een eiken
toplaag, die je kunt afwerken zoals jij dat wilt.
Maar nu is er ook CanDo traprenovatie met treden uit zelfklevend vinyl. Van nature
combineert dit materiaal het beste uit meerdere werelden. Op de eerste plaats is CanDo
vinyl een hoogwaardig kunststof product met de uitstraling van een échte houten vloer.
Natuurlijk voelt vinyl ook lekker warm en behaaglijk aan en is het beroemd om haar
geluidsabsorberende eigenschappen, waardoor je een fluisterstille vloerbedekking hebt.
Warm, zacht, stil en erg mooi. Wat wil je nog meer?

Wat heb je nodig?
Voor je aan de slag gaat moet de bestaande trap vrij
gemaakt zijn van oude trapbedekking, spijkers, lijmresten
en dergelijke.
Verder heb je nodig:
• CanDo Voorbehandel- & reinigingsmiddel
• Treden 100 x 30 cm – voor kleine treden
• Treden 130 x 40 cm – voor grote hoektreden, stootborden
en trapneuzen
• Aluminium trapneusprofielen
• Potlood, schaar of hobbymes en meethulp
• CanDo trapspin of modelleertape
• Schroevendraaier (elektrisch)

Wel een beetje voorbereiding nodig
Omdat dit zelfklevende vinyl een dikte heeft van slechts
2 mm moet de ondergrond goed schoon en vlak zijn voor
een optimaal resultaat.
Lukt dat niet, dan is de keuze voor laminaat of treden met
een eiken toplaag een beter alternatief.

Maak de trap jóuw trap!
Geef je trap een geheel eigen uiterlijk door te kiezen voor
stootborden in een afwijkende kleur. Je kunt deze afwerken
door deze af te lakken in een kleur naar jouw eigen smaak
of door het aanbrengen van foto’s, tekeningen of een strook
decoratief behang!
Vraag in de winkel naar de mogelijkheden!

Hulp bij de klus?
CanDo maakt het klussen makkelijk voor je. Natuurlijk vind
je op de verpakking een duidelijke uitleg en ook op onze site
kun je terecht voor uitgebreide informatie.
Speciaal voor het renoveren van je trap met CanDo
traprenovatie vinyl hebben we ook een handige video voor
je on-line klaar staan.
Kijk voor deze én andere handige klusvideo’s op
www.cando.nl of scan de QR-code!
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Voor meer informatie
en inspiratie gaat u naar
www.cando.nl

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak
CanDo® 01472-072014F Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de
inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.
8 711283 408552
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