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EeStairs is een mensgerichte 

en ontwerpende fabrikant 

van stijlvolle en vernuftige 

trappen en balustrades. 

De creatieve fabrikant zet 

zich af tegen de gevestigde 

orde. Zowel de aanpak als 

het resultaat zijn bijzonder in 

ontwerp én uitvoering. 

EeStairs wil passie zien en 

voelen in alles wat ze maakt. 

En dat is te zien: EeStairs 

weet opdrachtgevers steeds 

weer te verrassen met 

bijzondere creaties. Hierdoor 

bekleedt de organisatie een 

unieke positie en vormt een 

groeiende wereldspeler. 

EeStairs werkt met plezier 

voor en samen met klanten 

die dit waarderen en bereid 

zijn hiervoor te betalen. 

De organisatie is gericht 

op relaties die respect, 

authenticiteit en creativiteit 

ook als basiswaarden 

hebben.

Boltjes, Ermelo (NL)
Architect: -
Type:  Moon 

Boltjes, Ermelo (NL)
Architect: -
Type:  Moon 

Boltjes, Ermelo (NL)
Architect: -
Type:  Moon 



Design hoeft niet duur te zijn. Dat bewijst EeStairs met het 
designconcept: Moon™ trap. Na de 1m2™ trap, Cells™ 
Design en de TransParancy 1-03™ serie is dit EeStairs’ 
nieuwste Standard Design. Met deze concepten is een 
designtrap ook met een beperkt budget binnen handbereik.

EeStairs profileert zich door opvallende designs en innovatieve 

producttoepassingen. De Moon™ trap is een slimme oplossing met 

een opvallende uitstraling. Dankzij een innovatieve bevestiging van de 

traptreden in de spil, is deze van buitenaf onzichtbaar. Dit maakt het 

ontwerp van de trap zowel praktisch als stijlvol en zorgt ervoor dat 

de trap eenvoudig is toe te passen in winkels, woningen, kantoren en 

openbare gebouwen.

Voordelen van Moon by EeStairs®:
1. Spiltrap met een onzichtbare bevestiging van de treden

2. Praktisch maar vooral stijlvol ontwerp

3. Verkrijgbaar in meerdere hoogtes (maximaal 20 treden)

4. Design binnen een betaalbaar budget

5. Geschikt voor woning, winkel, kantoor of openbaar gebouw

6. Zwevende treden zijn er in meerdere vormen en uitvoeringen

7.  Treden uitvoerbaar in meerdere materialen, zoals hout of natuursteen

8. Voor de spil en het hekwerk bestaat de keuze uit RVS of staal

9. De keuze uit meerdere mogelijkheden maakt elke uitvoering uniek

 

Kenmerk:
De Moon by EeStairs® is een van onze Standard Designs. Het concept 

is zo opgezet dat iedere klant zelf invloed heeft op het eindresultaat. 

Bij de Moon™ trap kunnen klanten kiezen welk materiaal gebruikt 

wordt voor de spil en de balustrade of welke vorm de treden krijgen. 

Hierdoor is iedere trap uniek.

Aandachtspunt:
U verkrijgt het beste resultaat, indien wij u in een vroegtijdig stadium 

kunnen adviseren. En zolang wij in bestekken worden voorgeschreven, 

blijven wij deze dienst gratis en vrijblijvend aanbieden.

Overzicht

Moon™ trap
 
Met de Standard Designs biedt EeStairs u
designtrappen en balustrades binnen een
betaalbaar budget. De Moon by EeStairs® 
is daarvan een prachtig voorbeeld.
 
EeStairs® Moon is een elegante spiltrap 
met subtiele, zwevende treden. Deze 
treden, met een esthetisch aangename 
gebogen onderzijde, worden onzichtbaar 
bevestigd in de spil waardoor trededragers 
ontbreken. Zo ontstaat een slank en subtiel 
ogende trap.

Materiaal
 
De treden van de trap kunt u laten 
uitvoeren in hout of natuursteen en zijn 
toe te passen in verschillende vormen. 
Daarnaast kunt u voor de spil en het 
hekwerk kiezen voor staal of RVS.
 
Het hekwerk bevat knieregels en wordt op 
de treden geplaatst. Door de verschillende
mogelijkheden met elkaar te combineren,
creëert u dus uw eigen unieke trap, die 
opvalt met een esthetisch ontwerp. Design 
niet betaalbaar? Met de Moon™ trap 
bewijst EeStairs het tegendeel!

Standard Design
 
EeStairs heeft een ruim aanbod aan 
bijzondere, reeds ontworpen trappen, die 
de uitstraling van uw project naar een 
hoger plan tillen: Standard Designs.
 
Het aanbod bestaat uit standaard 
ontwerpen met een aantal opties. Omdat 
er wordt uitgegaan van een standaard 
ontwerp kunnen de trappen makkelijk, 
snel en daardoor goedkoper geproduceerd 
worden. Door de keuze uit een aantal 
opties wordt elk Standard Design toch een 
uniek product.

Moon™   by

Residential, Dalem (NL)
Architect: Brand BBA
Type:  Moon 

Residential, Harderwijk (NL)
Architect: Cell Studio Architecten
Type:  Moon 

Sterrenberg, Otterlo (NL)
Architect: Bronsvoort Blaak Architecten
Type:  Moon 

Residential, Barneveld (NL)
Architect: -
Type:  Moon 
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Fabrikaat

Model

Type

Treden

Bevestiging treden

Spil

Hekwerk

Handleuning

Bevestiging hekwerk

Materiaal

Structuur

Vorm

Functie

Afwerking

Hoogte trap

Lasprocede

Bevestiging

Aanvullende info

Opties
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Moon Floating Spiral Stairs

Inspiratie

Residential, Harderwijk (NL)
Architect: Cell Studio Architecten
Type:  Moon 

EeStairs® 

Moon by EeStairs®

TSE-481

Vierkant, taps toelopend of afgerond 
in hout of natuursteen

Onzictbaar in de spil
 

RVS buis ø168 

FlatRhythm (RVS balusters met 
knieregels)

RVS buis ø42

Hekwerk wordt met voetplaat op de 
trede of vloer geplaatst

RVS en hout (natuursteen en staal 
zijn optioneel)

ExtraOpenStructuur

Spiltrap

Exclusief

RVS: geborsteld
Hout: gelakt

Variabel. Maximaal 20 treden

RVS: Tig (dus nagenoeg onzichtbaar)

M.b.v. bevestigingsmiddelen t.p.v. 
bovenste trede aan de vloerrand en 
aan onderzijde t.p.v. de spil 

De Moon™ trap eindigt met een 
bordes, welke aansluit op de 
bovenkant van de vloer 

Vele opties zijn mogelijk. Denk aan 
materiaal en vorm treden, materiaal 
hekwerk, hoogte, aantal treden etc.

Specificaties  by
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for beauty between levels

www.EeStairs.com

 Headquarters EeStairs Nederland bv
 The Netherlands & Export T: +31 342 405 700
  E: nl@eestairs.com

 United Kingdom EeStairs UK Ltd
  T: +44 1323 646 904
  E: uk@eestairs.com

 USA & Canada EeStairs America Inc.
  T: +1 (226) 381 0111
  E: info@eestairs.com

 Belgium EeStairs BE nv/sa
  T: +32 15 85 98 74
  E: be@eestairs.com

 France EeStairs by Payen
  T: +33 97 04 49 135
  E: fr@eestairs.com

 
  Licensed Partners:
 
 South Africa Steel Studio
  T: +27 11 60 81 963
  E: info@steelstudio.co.za
 
 Italy Interbau
  T: +39 0471 802 016
  E: info@interbau.it

 Saudi Arabia Exotic
  T: +966 2 663 4095 
  E: info@2Bexotic.com


