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Prijslijst ruimtebesparende vaste trap Top-step
1 april 2018

Alle maataanduidingen in cm.

Elke Top-step ruimte besparende
trap wordt op maat gemaakt

Elk trapdeel is gelakt

Belangrijk:
Bij aanvraag/bestelling eenvoudig alle
gegevens invullen op het aanvraag-
bestel formulier Top-step.

Bij grotere hoogte meerprijs bij verdiepingshoogte > 285 - 325

Leuning van trap

Extra uitrusting

Traphek met stevige hoekspijlen  - spijlen van hout
- spijlen van RVS

grenen of beuken

217,- per m1 
275,- per m1

Betimmering van trapgat afhankelijk van houtsoort 
trap gelakt grenen of beuken hout

123,- per m1

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten   Tel.: 0341  -36 96 36
Postbus 5, 3880 AA Putten    Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: verkoop@jecor.nl    Website: www.jecor.nl

 Vaste ruimtebesparende
Grenen Beukentrap Top-step

1495,-1.175,-tot een verdiepingshoogte van 285 cm

Trapleuning
aan 1 zijde trapleuning met spijlen van hout 307,- 370-
aan 1 zijde trapleuning met spijlen van RVS 370,- 420,-

grenen of beuken

Vaste ruimte besparende trap Top-step 128-

Trapleuning aan 1 zijde met spijlen van hout of RVS 103,-

Prijzen af fabriek (Würzburg, Duitsland), levering franco huis. Prijzen in euro’s excl. BTW.
In 2018 worden er geen vrachtkosten berekend!!
Levertijd na volledige aanbetaling en goedkeuring orderbevestiging door afnemer ca. 14 dagen!



links rechts 

Aanvraag - bestelformulier vaste ruimtebesparende trap Top-step
A.u.b. leesbaar invullen!!

Maten:

Trap:

vloer/plafonddikte FD: 

verdiepingshoogte FH:

sparingslengte DL:

sparingsbreedte DB: 

totale ruimte b:

houtsoort:

cm

cm

cm

cm

cm

beuken grenen

trapleuning:
links rechts

spijlen v/d trapleuning:
hout RVS

Extra uitrusting: traphek:
rechterzijde R 
linkerzijde L
smalle zijde S
overige

spijlen v/h traphek:
hout RVS

Belangrijk!
Bij maten, die van de hierboven
aangegeven maten afwijken,
altijd een schets toevoegen.

m1 (strekkende meter)

betimmering v/h trapgat:
ja

naam:

adres:

woonplaats: 

tel.:

fax:

e-mail:

Datum

Handtekening:
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