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De nieuwe duurzame trapafwerking

De trap of het trappenhuis van de gemeenschappelijke ruimte van een
appartementencomplex is veelal gemaakt van beton. Een afwerking die meestal niet
aansluit bij de eisen en wensen die de gebruikers hebben. De consequentie is dat de
trap alsnog moet worden afgewerkt naar de eisen en wensen van de gebruiker.
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De unieke voordelen van
Flakestrap op een rijtje:
• Slijtvast en krasvast
• Antislip
• Duurzaam
• Vloeistofdicht en naadloos
• Onderhoudsvriendelijk
• Anti-allergisch
• Alle onderdelen van de trap bekleed,
ook het bordes en de galerij.
• Beschadigingen of hijsgaten
vooraf te repareren
• Begaanbaar na 1,5 uur

Enssieg

‘Uw trappenhuis van grauw beton naar een mooie Terrazzo-look’
Maak nu kennis met de meest veelzijdige trapafwerking van dit

is het schoonmaken en schoon houden probleemloos. Het vuil kan

moment: Flakestrap. Een trapafwerking die esthetisch een mooi

niet intrekken of blijven verstoffen, zoals bij beton. Bij een Flakes-

design kent, duurzaam en onderhoudsvriendelijk is. Een Flakes-

trap blijft de schone en superstrakke uitstraling gewaarborgd.

trap is naast haar uitstraling ook nog eens een veilige oplossing.
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Door de verschillende uitgebalanceerde Flakes-mixen is er altijd

Klaar in één dag

een Flakestrap die past bij de situatie in uw appartementen-

Dankzij onze innovatieve, materiële ontwikkeling en unieke

complex. Door het trappenhuis op deze manier in de algehele

werkwijze zijn wij in staat een trappenhuis in één dag te

stijl mee te nemen, ontstaat er de gewenste representatieve

voorzien van Flakestrap en is deze na anderhalf uur alweer

uitstraling en wordt het kille, onveilige gevoel weggenomen.

beschikbaar voor de gebruikers.

Duurzaam, veilig en makkelijk

Voor meer informatie over Flakestrap.nl of andere diensten van de

Enssieg biedt met Flakestrap een oersterke afwerking en duurzame

Enssieg Groep kunt u contact opnemen met Enssieg op telefoon-

oplossing voor lange tijd. Door de slijt- en krasvaste toplaag kent

nummer 013-4600 450 of via info@enssieg.nl. Natuurlijk treft u

Flakestrap is een onderdeel van de Enssieg Groep en

de afwerking een lange levensduur. Het heeft zich dan ook bewe-

ook uitgebreide informatie op www.enssieg.nl en www.flakestrap.nl.

is actief in industriële en design gietvloeren, bouwche-

zen bij projecten waar de trappen intensief en extreem worden

mie en trapbekleding. De Enssieg Groep bedient de

belast. Bij gemeenschappelijk gebruik van een trap zijn de eisen

VVE’s ook met vloergalerij-renovatie, antislip-vloeren,

en wensen uitgebreider, zo speelt de veiligheid een belangrijke

scheurinjecties, kitwerken, coating vloeren, wand

rol in het eisenpakket. Door het verdichte maar gestructureerde

coatings, betonreparatie en vochtwering.

oppervlak heeft de trap een hoog antislip-gehalte wat het risico op
uitglijden verkleint. Door de naadloze en vloeistofdichte eigenschap
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