
Op de trap dezelfde hout- of betonlook als  
op de vloer van de je benedenverdieping?  
Hoe mooi is dat! Laat je graag de vloer van 
jouw woonkamer of entree doorlopen op de 
trap? Dat kan. Onze Supernature PVC collectie 
biedt 10 dessins die ook beschikbaar zijn voor 
onze traprenovatieprogramma’s; slijtvast, veilig, 
onderhoudsarm, milieuvriendelijk en duurzaam.

Supernature PVC collectie
De SUPERNATURE PVC collectie heeft dé ultieme 
natuurlijke uitstraling en onderscheidt zich door een 
geavanceerde digitale printtechniek, een ultra matte 
TEKTANIUM™ finish en natuurgetrouwe dessins.  
De hoge slipweerstand (R10) van de materialen  
zorgen tevens voor een veilige trap waarop de risico’s  
van uitglijden minimaal zijn.

Hout dessin:

Beton dessin:

Traprenovatiesystemen
Tarkett biedt 2 traprenovatiesystemen op basis van 
onze hoogwaardige Supernature PVC collecties.

Tarkostairs
Tarkostairs is een hoogwaardig traprenovatiesysteem 
dat snel en eenvoudig te installeren is op nieuwe trappen, 
en trappen die vlak, schoon en vrij zijn van lijmresten. 
Iedere traptrede, inclusief stootbord en trapneus wordt 
voorzien van PVC met gebruikmaking van een aluminium 
trapprofiel. Deze trapprofielen zijn leverbaar in 3 kleuren; 
zilver, zwart en rvs.

• Scherpe prijs-kwaliteit
• Snelle en eenvoudige installatie
• Zonder naden

VICstairs
Wil je een profielloze traprenovatie? 
Kies dan voor het VICstairs 
traprenovatiesysteem op basis van 
overzettreden. Deze kunnen op alle 
trappen naadloos worden geïnstalleerd 
en zijn slijtvast, praktisch en ook 
geluiddempend..

• Profielloze installatie
• Zonder naden
• Ideaal voor oude én nieuwe trappen

Tarkett PVC 
traprenovatie



Garantie en onderhoud
De Supernature PVC collectie is voorzien van 
een TEKTANIUM™ PU-coating dat een heldere, 
sterke beschermlaag vormt. Deze laag biedt een 
ongeëvenaarde weerstand tegen krassen, schuren, 
slijtage en vlekken. Ideaal voor trappen.

Supernature PVC is zeer gemakkelijk schoon te 
maken en eenvoudig te onderhouden, door de 
duurzame TEKTANIUM™ PU-coating. 

Voor beide traprenovatiesystemen geldt een 
garantietermijn van 15 jaar bij huishoudelijk gebruik.

Zie voor de volledige garantievoorwaarden en het 
juiste onderhouds- en reinigingsadvies onze website 
dessotarkett.nl.

Tektanium™

Slijtlaag

Geprinte film

Kernlaag
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