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1m2 by EeStairs®

De vaste trap die de kleinst
mogelijke vloeroppervlakte
inneemt: slechts 1 vierkante
meter!

De 1m2 by EeStairs® is een groot succes.
Klanten gebruiken de 1m2 trap om zolder,
kelder of dakterras te ontsluiten door middel
van een vaste trap, die niet in de weg staat of
onnodig veel ruimte in beslag neemt.

De 1m2 trap is zonder
meerprijs in elke standaard
RAL kleur leverbaar.

De 1m2 by EeStairs® wordt door EeStairs
geproduceerd, waarna u de keuze heeft om
de trap zelf te plaatsen of dit te laten doen
door een van onze vakkundige installateurs.
Plaatsing van deze bijzondere trap kan op vele
plaatsen. Vraag naar de mogelijkheden.

Vanaf

€ 2.400*
*bij

af fabriek,
excl. BTW

Opties
1m2 trap

De EeStairs 1m2 trap
heeft verschillende opties.
Hiermee kunt u de trap naar
eigen wens aanpassen en/
of uitbreiden.

€ 2.400,- / st

Bij af fabriek, exclusief BTW

Deling

€ 150,- / st

Denk hierbij bijvoorbeeld
aan deling of een RVS
handregel (zie afbeelding
hiernaast).

Het kan wenselijk of noodzakelijk zijn dat de trap bestaat uit
twee delen. Uitvoering in meer dan een deling op aanvraag

Stalen handregel

€ 175,- / st

Wordt standaard geleverd zonder handregel. Ter vergroting
van het comfort wordt een handregel aan spil geadviseerd

RVS handregel

€ 375,- / st

Handregel, echter uitgevoerd in RVS

Metallic lak

€ 150,- / st

Tegen meerprijs is de 1m2 in een metalic kleur leverbaar

Verbrede instaptredes

€ 350,- / st

Indien het vloeroppervlak onbelangrijk is, kunnen de onderste
tredes verlengd worden, wat de opstap zal vergemakkelijken

Meerprijs werkzaamheden

Bijzonderheden

Inmeten

€ 1,- / km*

Wij kunnen de situatie komen inmeten en beoordelen
of de 1m2 binnenshuis aangevoerd kan worden

Montagekosten

€ 350,- / st

Een vakkundige monteur kan de trap persoonlijk bij u
op een overeengekomen datum installeren

Wilt u de 1m2 by EeStairs in het echt bekijken, of wilt u hem even
uitproberen? Dat kan in de EeStairs studio in Barneveld.
U kunt hiervoor een afspraak maken met onze Licensed Partner
voor de 1m2 by EeStairs® in Nederland:

Afleverkosten		
€ 2,- / km

Licenced Partner 1m2	
A3 Timmer en Afbouw

Indien u de montage onder eigen beheer uitvoert,
kan de trap afgeleverd worden

				
				
				
				

Trapgat

prijs op aanvraag

Zit er nog geen trapgat voor de 1m2 trap?
Ook dat kunnen wij voor u verzorgen.
Incl. de aftimmering van dit trapgat
*Kosten komen te vervallen bij plaatsen van bestelling

T: +31 628 135707
E: info@A3-timmerafbouw.nl
W: www.1m2trap.nl

Bezoekadres	
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