Dét får du:
En nøglefærdig løsning fra
projektering til aflevering.
Professionel rådgivning og opmåling af trapper.
Individuelt tilpassede trapper,
efter ønske, og mulighed for
forskellige til- og fravalg af
materialer og udformning
Tilbud/ordre med færdige
trappetegninger i 3D.
Produktion af flotte og funktionelle trapper—Individuelt tilpasset efter ønske.
Levering og montering af
Vejletrappens egne montører.
Kvalitetssikring bl.a gennem
vores brancheorganisation
DTK.

En nøglefærdig løsning

Vejen til succes…

Hos Vejletrappen har vi i mere end 35 års
erfaring med produktion, levering og montering af flotte og funktionelle kvalitetstrapper.

er at tage Vejletrappen. Vi kender nemlig
vigtigheden af at holde hvad vi lover, og
sikrer din succes gennem et tæt og professionelt samarbejde.

Vi er klar over den store betydning af et
professionelt samarbejde i den samlede
proces omkring et byggeprojekt. Vi tilbyder
derfor rådgivning og hjælp - allerede fra
projektering til aflevering af det færdige
projekt.

Ved at overlade trappeprocessen til os, gøres forløbet nemt, enkelt og overskueligt.

Du kan med fordel få hjælp og rådgivning
omkring trappen, alt lige fra den ideelle
størrelse, vejledning omkring materialevalg, priser, og forudsætninger omkring
trappens omgivelser, levering, montering
m.m.
Vi hjælper gerne i forhold til planlægning og
projektering således trapperne kan leveres
og installeres så ressourceeffektivt som
muligt i byggeprocessen.
Vi leverer både til offentligt og privat byggeri, og sørger for at dine trapper opfylder
praktik, komfort, lovkrav og ikke mindst
ønsker til design.

Vi er med i hele byggefasen - hele vejen fra
projektering til aflevering, og sørger for et
professionelt forløb - ikke mindst i den sidste del af byggefasen hvor der ofte er stor
travlhed på pladsen.

Byggeprocessen følges løbende, og vi sørger for i dialog med den byggeansvarlige at
trapperne bliver produceret, leveret og
monteret på det helt rigtige tidspunkt.
Vi sikrer et effektivt byggeforløb, og dermed også en optimal byggeøkonomi for det
samlede projekt.
Du kan altså trygt, og med ikke mindst
med fordel overlade trappeforløbet til os.

Trapper med muligheder
En projekttrappe er en individuelt tilpasset
trætrappe. Forskellen ligger i mængden
som tillader os at kunne effektivisere produktionen. Trapperne er tilpasset det enkelte projekt og man kan bl.a. vælge:

Vil du vide mere om vores projekttrapper,
eller referencer kan du finde oplysningerne
på vores hjemmeside:

WWW.VEJLETRAPPEN.DK

Forskellige træsorter til trin og håndlister
som f.eks. fyrretræ, bøg, ask eller eg m.m.
i parket eller stavlimet med gennemgående
lameller.

Du er også velkommen til at ringe eller
skrive til os og få et uforpligtende tilbud.
Vores sælgere dækker hele landet.

Gelændertyper med forskellige håndlister-,
balustre- og stolpeprofiler og i materialer i
alt fra træ og stål til glas.

Find os på:

DER FINDES INGEN ELEVATOR

TIL SUCCES
- SÅ ER DET GODT MAN KAN TA´

TRAPPEN!

Rørhaven 3,
7100 Vejle
Tlf.nr: 8694 5512
eller skriv til:
info@vejletrappen.dk

