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Introductie

EeStairs is wereldwijd specialist in het ontwerpen,
produceren en installeren van op maat gemaakte trappen.
We leveren aan retailers, particulieren en de commerciële
en publieke sector. Klanten die net als wij hoge eisen
stellen aan een trap.
EeStairs kan het complete project voor u verzorgen:
van de eerste planvorming tot de productie, levering
en montage. Een garantie voor een efficiënt proces en
de allerhoogste kwaliteit op maat gemaakte trappen,
balustrades, leuningen en ruimtebesparende oplossingen.
Samenwerking en wederzijds respect zijn bij elk project
de sleutel tot succes. Om het beste resultaat te
behalen, werken we bij voorkeur al in een pril stadium
met u samen. Eenvoudige oplossingen vinden voor
complexe problemen. Daar helpen we u graag bij. We
werken geregeld samen met beroemde architecten en
aannemers. We begrijpen, behouden en ondersteunen
het ontwerp van de klant en maximaliseren het binnen
de bestaande budgetten.
EeStairs wil altijd efficiënter, mooier en beter. Dat leidde
tot bijzondere innovaties. Neem bijvoorbeeld EeSoffitTM,
een naadloos en scheurvrij afwerkingssysteem voor
wenteltrappen. Of de 1m2TM trap, een ruimtebesparende
trap die slechts 1m2 ruimte inneemt.
We zijn trots op onze bijzondere projecten. Vanuit ons
hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in Europa,
Noord-Amerika, Afrika en Azië leveren we over de hele
wereld uitzonderlijke trappen.
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Gepatenteerd

1m2™

4

EeStairs

Samenvatting

EeStairs wilde een trap ontwerpen die precies op
een oppervlakte van 1m2 zou passen. Een proces
van zes maanden resulteerde in een elegante stalen
trap: de 1m2™ by EeStairs®. Voor dit unieke ontwerp
ontving EeStairs een octrooi.
De 1m2™ beantwoordt aan de behoefte om
spaarzaam om te gaan met ruimte. Klanten gebruiken
de trap om zolder, kelder of dakterras te ontsluiten
via een vaste trap, die niet in de weg staat of onnodig
veel ruimte in beslag neemt. Dankzij de poedercoating
afwerking is de trap in alle RAL-kleuren leverbaar.
De 1m2™ bleek al snel een groot succes, met veel
tevreden gebruikers over de hele wereld en lovende
recensies in de vakbladen. De 1m2™ trap is een
elegante functionele designtrap die zo min mogelijk
ruimte inneemt.
Voordelen van de 1m2™
1. Neemt de kleinst mogelijke vloeroppervlakte in
2. Het trapgat hoeft niet groter te zijn dan 1m2
3. Deze trap is bijna overal te plaatsen
4. Dé oplossing voor een vaste trap naar bijvoorbeeld
zolder of kelder
5. Ideaal alternatief voor een uitschuiftrap
6. Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
7. Functionele designtrap: artistieke oplossing voor
praktisch probleem
8. Exclusief: EeStairs heeft octrooi op deze trap
Kenmerk
De 1m2™ kan worden geïnstalleerd door u zelf,
uw aannemer of door onze specialisten. Plaatsing
van deze bijzondere trap kan op vele plaatsen.
Onze verkoopmedewerkers vertellen u graag meer
over de mogelijkheden.
Aandachtspunt
Voor het allerbeste resultaat raden we u aan om
voor de start van het project contact op te nemen
met onze adviseurs. Wij helpen u graag.
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Ruimtebesparende trap
Is de ruimte beperkt? Is elk stukje oppervlakte meer
dan welkom, maar wilt u wel een verdieping hoger?
Dan biedt de 1m2™ trap u de oplossing. Het model
geeft alle ruimte aan functionaliteit, maar heeft juist
daardoor een ontwerp dat opvalt. Omhoog, binnen niet
meer dan één vierkante meter: het kan, met de 1m2™.
De feiten
De 1m2™ is in bijna elk woning te plaatsen, ook in uw
specifieke situatie. De afstand tussen vloer en plafond
bedraagt in de meeste huizen 2,3 tot 3,5 meter, maar u
hoeft zich geen zorgen te maken als uw woning andere
afmetingen heeft. Onze adviseurs helpen u graag.
De trap heeft een schuine spil als basis. Het ontwerp
is zodanig geoptimaliseerd dat de trap precies past
op een oppervlakte van 1m x 1m. Hierdoor wordt de
volledige vierkante meter optimaal benut en is de
ouderwetse uitschuiftrap overbodig. Een extra optie
bij de trap is een armleuning die langs de schuine pijler
omhoog loopt.

Positieve ervaringen
De 1m2™ heeft veel tevreden gebruikers.
Een reactie:
“De 1m2-trap werd vanochtend geleverd en
geplaatst. Ik ben zeer tevreden over het
resultaat. Een pluim ook voor de installateurs.
Vriendelijke mannen die hun vak verstaan.”
Een andere tevreden klant zegt:
“Ik ben erg blij met deze trap. Hij is stoer
en mooi.”

6

EeStairs

1m2™

7

Space Saving Stairs

8

EeStairs

1m2™

9

Space Saving Stairs

10

EeStairs

1m2™

11

Space Saving Stairs

12

EeStairs

Specificaties

1m2™
Type

TSS-067

Handleuning

Buis ø42 welke om de spil stijgend gebogen
zit (deze is als optie leverbaar)

Treden

Gezette staalplaat treden met één rij zwarte
rubberen anti-slipdoppen

Spil

Buis ø114

Draairichting

Tegen de klok in of met de klok mee

Materiaal

Staal

Structuur

Extra open

Vorm

Spiltrap

Functie

Speciaal

Afwerking

Gepoedercoat in alle mogelijke RAL kleuren

Hoogte trap

Variabel

Aantal treden

Maximaal 13 treden

Lasprocede

MIG

Bevestiging

Bevestigingsmiddelen t.p.v. bovenste trede
aan vloerrand en aan onderzijde t.p.v. de spil

1m2™
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Ladder

Industriële trap
Ruimtebesparende trap
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Innovations by EeStairs

TransParancy™1-01
TransParancy™1-02
TransParancy™1-03
groovEe™
1m2™
Cells™
Moon™
MindStep™
EeSoffit™

Beauty Between Levels

Headquarters
The Netherlands
& Export

EeStairs Nederland bv
+31 342 405700
nl@eestairs.com

United Kingdom

EeStairs UK Ltd
+44 1323 646 904
uk@eestairs.com

USA & Canada

EeStairs America Inc.
+1 (226) 381 0111
info@eestairs.com

Belgium

EeStairs BE nv/sa
+32 15 859874
be@eestairs.com

France

EeStairs by Payen
+33 9 70 44 91 35
fr@eestairs.com

Middle East

EeStairs by Innoasis
+973 36 995 750
me@eestairs.com

China

EeStairs China
+86 135 8653 7314
chn@eestairs.com

Licensed Partners
South Africa

Steel Studio
+27 (0)10 040 3720
info@steelstudio.co.za

Italy

Interbau
+39 0471 802 016
info@interbau.it

1m2 The Netherlands

A3 Timmer en Afbouw
+31 628 135707
info@A3-timmerafbouw.nl

Volg @EeStairs

EeStairs.com
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