de enige trapmat

gemaakt uit twee
kunststoffen
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1. Smal streepje en/of de onderkant
De onderkant van de trapmatten is
gemaakt van een harde/stijve kunststof.
De stijve kunststof zorgt ervoor dat de
trapmatten goed blijven zitten en na
verloop van tijd niet omhoog krullen.
2. Brede stroken
De brede stroken aan de bovenkant
van de trapmat zijn gemaakt uit één van
de meest slijtvaste kunststoffen
die er bestaan. Het is een
harde rubberachtige
kwaliteit die ook
zijn toepassing
heeft in de
schoenindustrie, het
materiaal maakt de trapmat
heel duurzaam. In het oppervlak
van de trapmat is een fijne structuur
aangebracht waardoor
het oppervlak antislip wordt.
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Universele afmetingen
Geschikt voor elke trap, open of dicht, recht of gedraaid.
Eenvoudig zelf te plaatsen
Met behulp van de meegeleverde dubbelzijdige tape en de duidelijke handleiding.
U geeft uw trap in een ommezien een moderne look.
Duurzaam & slijtvast
De trapmaantjes van Micostep hebben een lange levensduur; ze zijn samengesteld uit vormvaste,
slijtvaste kunststoffen.
Voorkom slijtage aan uw traptreden
Micostep Trapmatten beschermen uw geschilderde trap tegen beschadigingen.
Comfort & Geluiddemping
Onze trapmaantjes leveren comfort, zorgen voor geluidsreductie en zijn onderhoudsarm.
Micostep Trapmatten voelen niet koud aan, zijn nauwkeurig afgewerkt en hebben daardoor geen
scherpe randen.
Veilig
De speciale antislipwerking die Micostep in de toplaag van de trapmat heeft
ontwikkeld, biedt u veiligheid: u hebt veel minder kans om uit te glijden op de trap.
Vormvast
De trapmaantjes zijn solide en degelijk; stoffen trapmatten krullen na verloop van tijd op en gaan
pluizen. Micostep levert echter een duurzaam product waarmee uw trap er voor langere tijd mooi
uit blijft zien.
Snel schoon
De trapmaantjes zijn vervaardigd uit compacte kunststof materialen, waardoor er geen stof of vuil
kan intrekken. Alleen stofzuigen en even met een vochtige doek afnemen is al voldoende om uw
trap hygiënisch schoon te houden.
Allergieën
Dé oplossing voor mensen met een allergie: de trapmaantjes zijn zeer eenvoudig schoon te
houden. Even stofzuigen en een vochtige doek erover, en u bent klaar. Dat is hygiënisch en daarom
geschikt als antiallergische trapbekleding.
Kwaliteit & prijs
MICOSTEP Trapmatten, voor mensen die comfort en kwaliteit weten te waarderen. Dankzij de
concurrerende prijzen aantrekkelijk voor ieder budget. Met de diverse kleurcombinaties vindt
iedereen snel zijn stijl!
Wilt u nog meer voordeel?
U ontvangt van ons: deskundig advies, 2 jaar garantie, en vanaf 13 trapmatten gratis verzending in
België en Nederland!
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Gratis verzending vanaf 13 treden in Nederland en België
5% korting vanaf 30 treden
Snelle levering
14 dagen retourrecht
Veilig online betalen

