
Traprenovatie



CanDo Traprenovatie: je trap is weer als nieuw.

Is je trap niet meer zoals hij geweest is? Of wil je je oude trap 

een compleet nieuwe uitstraling geven? Dit kan nu met het 

CanDo traprenovatie systeem. Betaalbaar en eenvoudig.

Treden: Laminaat Kahlua grijs eiken
Stootborden: Laminaat Kahlua eiken

2



Gemakkelijk zelf renoveren in één dag

Met CanDo Traprenovatie geef je gemakkelijk, snel en 
voordelig je bestaande trap weer een nieuwe uitstraling. 
U kunt kiezen voor het gemak van ‘kant-en-klare’ treden van 
laminaat. Deze zijn direct klaar voor gebruik en hoeven niet 
meer te worden afgewerkt of je kiest voor de natuurlijke 
uitstraling van treden met een eiken toplaag. Deze kunnen na 
installatie volledig naar eigen smaak afgewerkt worden.

CanDo helpt je met de klus met handige producten en een 
duidelijke montagehandleiding. Speciaal voor dit concept 
heeft CanDo een meetapparaat ontwikkeld: de CanDo trapspin. 
Hiermee bepaal je nauwkeurig de maat van de traptreden. Om 
het je nog gemakkelijker te maken kun je op 
www.cando.eu een 
instructie-video bekijken 
alvorens aan de klus te 
beginnen.

Treden: Eiken onbehandeld naturel geolied
Stootborden: Gegrond, wit gelakt

3Treden: eiken zwart gelakt
Stootborden: wit
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Het gemak van laminaat…

CanDo traprenovatie laminaat is er in verschillende decoren. De treden hebben een 
duurzame afwerking, zijn geschikt voor intensief gebruik en bezorgen je jarenlang 
plezier. CanDo traprenovatie laminaat is eenvoudig te onderhouden met een 
laminaatreiniger.

Wil je de trap helemaal in één kleur of breng je liever contrast aan? Beide opties zijn  
mogelijk door te kiezen voor decorgelijke stootborden of stootborden met een 
afwijkende kleur.

Een fraaie afwerking van jouw trap vraagt om passende accessoires. De zijkant van de 
trap kan netjes afgewerkt worden met kantlaminaat. Voor de afwerking van de bovenste 
trede kun je een afwerklijst gebruiken.

Tip: Gebruik de antisliptape voor extra veiligheid.

Treden: laminaat wengé
Stootborden: aluminium look

Treden: laminaat wengé
Stootborden: laminaat wengé
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…of de natuurlijke uitstraling van eiken

Heb je toch liever echt hout? Dan kies je voor overzettreden 
met een eiken toplaag. Zo kan de trap naar eigen keuze 
afgewerkt worden. Dit kan door middel van duurzame traplak 
of wax-olie. De stootborden zijn aan één zijde voorzien van 
een eiken toplaag waardoor je de mogelijkheid hebt een 
geheel eiken trap te creëren, of je gebruikt de achterzijde van 
de stootborden welke een witte grondverflaag hebben. Deze 
kan in elke gewenste kleur afgelakt worden. 

Kenmerken traplak:
• slijtvast, geen onderhoud nodig
• zowel mat als glansverf mogelijk

Kenmerken wax-olie:
• haalt de kleur en tekening van het hout op
• de trap krijgt een matte uitstraling
• beschadigingen kunnen plaatselijk worden hersteld met  
 onderhoudsolie

Na

Voor

Treden: eiken zwart gelakt
Stootborden: wit gelakt
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Assortiment CanDo Traprenovatie
Artikel Afmeting Decor

Trapspin

Traprenovatie eiken

Overzettrede 130 x 40 cm Onbehandeld eiken

Overzettrede 100 x 30 cm Onbehandeld eiken

Afwerklijst 130 x 5 cm Onbehandeld eiken

Stootborden 130 x 20 cm Onbehandeld eiken/Wit gegrond

Traprenovatie laminaat

Overzettrede groot 130 x 38 cm Kahlua grijs eiken en wengé

Overzettrede normaal 100 x 30 cm Kahlua grijs eiken en wengé

Afwerklijst 130 x 5,6 cm Kahlua grijs eiken en wengé

Stootborden 130 x 20 cm Kahlua grijs eiken en wengé

Kantlaminaat 40 x 6 cm Kahlua grijs eiken en wengé

Anti-slip tape ±18 m x 2,5 cm Zwart
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Wat heb je nodig?
Voorbeeld: trap, 13 treden met 
één draai.

1 trapspin
10 overzettreden 100 x 30 cm
3 overzettreden 130 x 40 cm 
 of 130 x 38 cm
15 stootborden
1 afwerklijst

Optie: 
 - kantlaminaat
 - anti-slip tape

Overige benodigdheden:
 - fijngetande zaag
 - potlood 
 - meetlint/rolmaat
 - montagekit
 - schuurpapier
 - liniaal



Rond ø 45 mm 100 cm 270 cm 390 cm

1 Grenen • • •

2  Hardhout • • •

3  Aluminium • • •

4  Alinox • • •

5  RVS look • • •

6  Zwart • • •

7  Wit • • •

27 x 70 mm 100 cm 270 cm 390 cm

8  Hardhout • • •

9  Eiken • •

10  Aluminium • • •

11  Zwart • • •

12  Wit  • • •

13  Grenen klassiek • • •

14  Hardhout hoog • • •

Trapleuningen en leuninghouders
 
Een nieuwe trap, daar hoort ook een nieuwe leuning bij. 
Zo heb je écht een compleet nieuwe uitstraling.

Het programma trapleuningen bestaat uit leuningen, 
leuninghouders en eindkappen in diverse soorten, 
materialen, kleuren en maten. Door de verschillende 
onderdelen te combineren stel je zelf de ideale trapleuning 
samen. Naast het meer traditionele programma heb je ook 
de keuze uit een ruim aanbod van bijvoorbeeld modern rvs-
look of trendy hoogglans witte onderdelen.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14
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Leuninghouders

Naast een fraaie leuning is de 
leuninghouder een essentieel 
onderdeel van de leuning. Een breed 
scala van modellen en kleuren zorgen 
ervoor dat je een houder kunt kiezen 
die precies bij jouw smaak past.

Traditioneel Strak Design Rond Rondom

Aluminium • • • • •

Alinox • • • • •

Inox • • • • •

Wit • • • • •

Zwart • • • • •

Goud • •

Rond ø45 mm Rond ø45 mm 27 x 70 mm Rond ø45 mm

Aluminium • • • •

Alinox • • •

RVS look • • •

Hoogglans wit • • • •

Mat zwart • • • •

Goud • •

Eindkappen

Voor de perfecte finishing touch werk je de leuning af met een eindkap. Kies voor een 
matchende of juist contrasterende afwerking. Een druppel lijm of montagekit volstaat 
voor een degelijke bevestiging.

Flexibele hoek

Indien je een overgang wilt maken tussen twee leuningen (bijv. in de hoek), maak dan 
gebruik van de flexibele hoek. Ook hier is er keuze uit meerdere kleuren.

Boormal

Voor het eenvoudig bevestigen 
van de leuninghouder aan de 
leuning, gebruik je de boormal. 
Deze zorgt ervoor dat de 
leuninghouders nauwkeurig 
gemonteerd kunnen worden.
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1. Plaats de trapspin met de juiste afstandhouders op de trap en zet deze 

met twee schroeven vast.

2. Meet de oude traptreden door de uitschuifpennen van de trapspin in elke 

hoek te plaatsen.

3a. Verwijder de afstandhouders (wit 9 mm). 3b. Verwijder de afstandhouders (zwart 12 mm).

4. Zet punten daar waar het uiteinde van de pennen de trede raken en 

verbind de punten met elkaar.

5. Zaag de trede op maat.

6. Breng montagekit aan, zowel op het loopvlak als de neus. 7. Plaats de overzettrede.

8. Monteer de stootborden. 9. Gebruik een afwerklijst voor de afwerking van de bovenste trede.

Montagewijzer
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Eiken Laminaat
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Voor meer informatie 
en inspiratie ga je naar

www.cando.eu

Verkrijgbaar bij de bouwmarkt 

CanDo® 01060-092012T Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en 

zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten 

worden ontleend. CanDo® is een geregistreerd handelsmerk.
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