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Inleiding

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.
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Bijzondere trappen en balustrades ontwerpen en uitvoeren 
is mooi. Al mag dit uiteraard niet ten koste gaan van de 
wereld waarin we leven. EeStairs heeft daarom oog voor 
duurzaamheid, wat prachtig tot uiting komt met de MindStep 
by EeStairs®: een model met treden en een balustrade 
van bamboe.

De EeStairs® MindStep laat zien dat duurzaamheid en design een prima 

combinatie vormen. De innovatieve MindStep™ trap is een duurzame 

houten steektrap waarin een stijlvolle uitstraling en een praktische 

toepassing harmonieus samenkomen. De MindStep™ is opgebouwd 

uit ‘plakken’ gelamineerd bamboe, welke de trap een speelse en 

organische uitstraling geven.

Voordelen van de MindStep by EeStairs®:
1. Duurzaam, door het gebruik van bamboe

2. Slijtvast

3. Bamboe is bijna even sterk als staal

4. Bamboe zet na malen en persen niet uit en krimpt niet

5. Makkelijk te bewerken

6. Kan gelakt worden in elk gewenst kleureffect

7. Prachtig alternatief voor hardhout

8. Ideale bijdrage aan een duurzaam gebruik van materialen

9. MindStep™ is beschermd door middel van modelregistratie

 

Kenmerk:
De constructie en de balustrade van de MindStep™ vormen één geheel. 

Het concept kan op basis van de wensen van de klant en de eisen 

van het project als maatwerk ontworpen en geleverd worden. Onze 

verkoopmedewerkers en ontwerpers vertellen u graag meer over de 

mogelijkheden.

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
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Duurzaam design

Bamboe groeit snel, in tegenstelling tot hardhout, 
waardoor het een perfect duurzaam alternatief 
is voor veel langzamer groeiende boomsoorten. 
EeStairs gebruikt alleen duurzaam verkregen 
bamboe, waarmee we ons steentje bijdragen 
aan het verduurzamen van de trappenindustrie. 

Daarnaast is de MindStep™ trap het resultaat 
van de drang om vernieuwende, exclusieve en 
spectaculaire ontwerpen te maken. Drijvende 
kracht achter dit ontwerp is senior designer 
Geoffrey Packer, die met zijn creatief realisme 
voor zowel ontwerp als uitvoering tot deze 
unieke creatie kwam.

MindStep wint twee Architizer A+ Awards

EeStairs streeft er altijd naar om innovatieve 
ideeën en unieke trappen te ontwerpen 
en realiseren. Bijzondere creaties die ook 
geschikt zijn voor deelname aan internationale 
ontwerpwedstrijden. En met succes zo blijkt. 
Tijdens het Architizer A+ Awards event, een 
prestigieuze prijsuitreiking voor de allerbeste 
architectuur en producten ter wereld, heeft 
de EeStairs® MindStep trap namelijk maar 
liefst twee awards gewonnen. Eén award is 
toegekend door een vakjury en de ander door 
de stem van het publiek.

Bamboe

De MindStep™ is gemaakt van gelamineerd 
bamboe, dat in iedere gewenste kleur gelakt, 
gebeitst of geverfd kan worden. Door bamboe 
te malen en te persen, ontstaat een degelijk, 
mooi en slijtvast alternatief voor hardhout dat 
niet krimpt of uitzet. Hierdoor blijven de treden 
en structuur van de EeStairs® MindStep  
trap intact. En wie dacht dat bamboe niet 
stevig is, die heeft het mis. Na lamineren  
is het materiaal bijna net zo sterk als staal. 

OOGSTLEEFTIJD

Volwassen planten in jaren

Bamboe
5 jaar

Eiken
80 jaar
Teak
70 jaar

Beuken
40 jaar

Eucalyptus
15 jaar



Inspiratie
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Specificaties  by

Fabrikaat

Model
 

Type
 

Treden

Bevestiging treden

Hekwerk

  Handleuning

Bevestiging hekwerk

Materiaal

Structuur

Vorm

Functie

Afwerking

Hoogte trap

Aantal treden

Bevestiging

Aanvullende info

Opties

EeStairs® (www.eestairs.com)

MindStep by EeStairs®

TRH-517

Rechte treden van bamboe, 
eventueel voorzien van een antislip 
strip in RVS, rubber of messing

Treden d.m.v. blinde bevestiging in 
de constructie. Nader te bepalen 
door toepassing, vorm trap en 
uitvoering balustrade

Het hekwerk is één geheel met de 
constructie van de trap. Deze bestaat 
uit ribben met onderling een nader 
te bepalen afstand. Daartussen zijn 
de treden bevestigd, waardoor alle 
componenten samen de trap vormen

RVS buis ø42 of rond hout ø42, 
geplaatst op verjonging

Ribben die aan elkaar bevestigd 
worden door de treden d.m.v. een 
blinde bevestiging

Bamboe, RVS en staal

Massive

Steektrap

Hoofdtrap

Bamboe: gelakt
RVS: geborsteld

Variabel

Variabel

Verankering aan de muur of 
vrijdragend met bevestiging aan 
vloer en vloerrand op verdieping

Vorm van de ribben bepalen de lijn 
en vormgeving van de trap

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

 Middle East EeStairs by Innoasis
  T: +966 2 663 4095 
  E: me@eestairs.com

 China EeStairs China
  T: +86 21 5268 1818
  E: chn@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


