
Een trap uit de Next Step collectie is topkwaliteit. IJzersterk, super stabiel,  
duurzaam en slijtvast. Alles kan op een Next Step trap uit de voeten. Hakken, 
werkschoenen, klompen... Een Next Step trap is een ideale trap voor een drukke 
woon omgeving, kantoor of instelling. Dankzij de bijzondere toplaag is elke trede 
kras- en slijtvast maar ook bestand tegen hitte, stoten en vlekken. Bijvoorbeeld 
veroorzaakt door koffie of reinigingsmiddelen. De treden hebben aan de boven-
kant een voelbare structuur die er voor zorgt dat ze stroef(antislip) en veilig zijn. 
Next Step treden zijn kleurecht en kleurvast.

TOPKWALITEIT

UNIEK PRODUCTIEPROCES
Een Next Step trap wordt volgens een uniek productieproces gemaakt.  

De ‘drager’, de basis van de trede, bestaat uit milieuvriendelijk plaatmateriaal.
De toplaag van elke trede is gemaakt van Resopal®, een combinatie van print, 
fenolhars en melaminehars. Dit pakket wordt onder hoge druk en bij een zeer 

hoge temperatuur samengeperst tot een prachtige, harde bekledingsplaat,  
gedrukt in uw kleur en dessin. Alle platen hebben dan ook exact dezelfde kleur  

en structuur! De voor- en achterzijde van iedere trede worden speciaal  
afgewerkt in dezelfde kleur als de toplaag. Ook is elke trede voorzien van  

een waterdichte en fraaie beschermlaag.

MILIEUVRIENDELIJK
Een Next Step trap is milieuvriendelijk. Hout is een natuurproduct, duurzaam, 

vrijwel CO2 neutraal en recyclebaar. Bovendien is al het hout dat wij  
gebruiken ecologisch verantwoord en voorzien van een FSC en PEFC label. 

Ook de bovenlaag van elke trede is biologisch afbreekbaar. Next Step?  
Dat is een bewuste keus. Dat is 100% kwaliteit, 100% milieuvriendelijk,  

100% tevredenheid. Met Next Step bent u verzekerd van een trap met stijl, 
passend in de sfeer van uw woning en bij uw manier van leven.

Inspiratie voor het interieur kun je overal opdoen. De natuur  
is de basis voor Next Step. Materiaalkeuze, kleuren, vormen,  

functionaliteit, beleving… Dit is de ‘overtreffende trap’.  
Een fraaie compositie die alle zintuigen prikkelt.  

Niet voor niets kiezen architecten, designers, interieur ontwerpers 
en aan nemers voor deze unieke, eigentijdse look. Verschillende 
kleuren en afwerkingen geven je een mooie variëteit aan stijlen. 

Next Step is hout, maar anders dan anders. Veelzijdig, duurzaam 
en milieubewust. Een trap die aansluit bij je identiteit, die verder 

gaat dan iets noodzakelijks om boven te komen.
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MOOIE, EIGEN SFEER 
Next Step is geen doorsnee houten trap met standaard treden, maar een trap met  
een geheel eigen uitstraling, met een unieke structuur. Bovendien heeft u de keuze uit 
verschillende kleuren en kunt u kiezen voor een bekledingsplaat met een eigen dessin. 

Wilt u een prachtig levendige houtstructuur of een trap met een robuuste ‘betonlook’? 
De mogelijkheden zijn bijna eindeloos; uw fantasie is de enige beperking. Daarnaast is 
de trap perfect te combineren met andere materialen. Denk aan rvs, glas of smeedijzer. 
Ook qua vorm is er van alles mogelijk. Een steektrap, een kwarttrap, open trap, dichte 
trap… Next Step is maatwerk en alles is mogelijk.

3243 Narvik Dock

3563 Monocrete

4005 Chalet Oak

4019 Michigan Elm R

4068 Nigh Ash R

4069 Bergen Ash

4080 Sunday Oak

4081 Glen Oak

4390 Wenge

4447 Noce Romantica

9417 White

4181 River Pine


