Balustrades van RVS
Met een balustrade maakt u een trappenhuis, overloop, vide of hal veilig
voor uw huisgenoten en uzelf. Een balustrade van RVS heeft een mooie
uitstraling en maakt de ruimte net even af.
Een balustrade kan geheel uit RVS gemaakt worden, maar een combinatie
met (veiligheids-)glas, houtenpanelen of draad is ook mogelijk. Door de
balustrade te combineren met een trapleuning van RVS krijgt u een compleet
geheel.

Huis en Tuin Interieur
weet als geen ander wat
de mogelijkheden zijn
van RVS...

Een balustrade van Huis en Tuin Interieur is maatwerk. Wij komen bij u
langs om uw wensen te bespreken en de mogelijkheden door te nemen.

“Voor elke
denkbare situatie
is een oplossing...”
“Het strakke design past in
vrijwel elk interieur of exterieur...”

Trapleuningen
Wilt u uw trap, tuin of bordes een prachtige uitstraling geven. Dan is een RVS leuning
een prachtige oplossing. De bijna onverwoestbare en op maat gemaakte leuningen
kunnen in elke denkbare situatie en oplossing geplaatst worden. Voor binnen en buiten,
voor nieuwbouw, verbouw en renovatie. Voor woningen en bedrijven.
Een trapleuning van RVS kan een mooie toevoeging zijn aan een balustrade van RVS.
De trapleuningen kunnen uiteraard ook los toegepast worden. Huis & Tuin Interieur
biedt maatwerk en kwaliteit in alle gewenste afmetingen. Oplossingen te over; doorsnee
leuningen, maar ook naar de wensen van de klant. Gewalste of rechte leuningen, losse
delen of geheel aaneengesloten.
Onze leuningen worden ook toegepast voor minder valide personen of kunnen worden
toegepast daar waar een standaard leuning niet volstaat, bijvoorbeeld in combinatie met
een stoellift. Ook kunnen de leuningen worden toegepast in toiletten en badkamers.
De trapleuningen worden op maat voor u gemaakt. Wij komen bij u langs om uw wensen
te bespreken en de mogelijkheden door te nemen. Ook is er de mogelijkheid de leuning als
bouwpakket te bestellen en zelf te monteren.

Voor informatie, advies of
een vrijblijvende prijsopgave:
Huis & Tuin Interieur
Javalaan 85a
6712 AS Ede
T 0318 - 653 132
T 06 - 29 310 824
F 0318 - 611 649
info@hti-ede.nl
Neem voor nog meer mogelijkheden ook eens een kijkje op:
www.hti-ede.nl
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Tafels voor binnen en buiten
Huis & Tuin Interieur maakt in eigen beheer tafels voor binnen en buiten van
roestvast staal (RVS). Wij weten wat de eigenschappen zijn van dit materiaal.
We beschikken dan ook over een ruim aanbod waar u uit kunt kiezen.
Huis & Tuin Interieur maakt o.a. tafels met een RVS-onderstel. Voor het tafelblad kunt u kiezen uit diverse soorten materialen.

type:

Curaçao

type:

Spanje

Voor de buiten tafels kunt u kiezen uit bijvoorbeeld:
- Graniet;
- Gehard - of gesmolten glas;
- Teak.
En bij binnen tafels kunt u kiezen uit bijvoorbeeld:
- Graniet;
- Gehard- of gesmolten glas;
- Belgisch hardsteen;
- hout;
- fineer.
type:

Mexico

RVS Producten

“Wij helpen u om
uw ideeën en wensen
om te zetten...”

RVS: een veelzijdig materiaal voor veelzijdige producten.
RVS (roestvast staal) heeft een mooie uitstraling en is decoratief. RVS is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en roestwerend. Hierdoor is het zeer geschikt om
er bijvoorbeeld een tafel of aanrechtblad van te maken.
type:

RVS is ook geschikt voor trapleuningen, balustrades, kapstokken of een vijveromranding, een brug over een vijver of waterpartijen. Daarnaast wordt RVS ook veel
gebruikt als wandbeplating in horecakeukens en in de machinebouw.

Cuba

geremd zwenk wiel

Huis & Tuin Interieur weet wat de mogelijkheden zijn van RVS. Wij denken met
u mee en helpen u om uw eigen ideeën om te zetten in een ontwerp. Uiteraard
kunnen wij het ontwerp ook voor u uitvoeren.

Met de bevestiging van geremde zwenk wielen of geïntegreerde zwenk wielen
onder de poten wordt uw nieuwe tafel multifunctioneel. De wielen zijn ook
handig voor grote of zware tafels.

geïntegreerd zwenk wiel

“RVS: een veelzijdig materiaal
voor veelzijdige producten...”
type:

Brazilë

Vele afmetingen zijn op aanvraag leverbaar. In de showroom en werkplaats
kunt u zien uit welke materialen u kunt kiezen. Zo kunnen wij u direct het
effect van uw keuze laten zien. Onze tafels zijn ook leverbaar als los frame.

