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Onze PAS-serie antislip is een duurzame trapbekleding voor houten en betonnen trappen en is tevens geschikt voor de stootborden. Het speciaal 

ontwikkelde aluminium hoekproefiel  heeft een basis lengte van 6 meter waardoor ook langere trappen zonder naad bekleed kunnen worden. De PAS 

antislipmat zorgt voor een goede geluidsabsorptie. De mat bestaat uit een met glasvezel versterkte pvc-basis met een kunststofcoating waarop 

cilindervormige pvc-korrels zijn ingestrooid. De PAS-serie bestaat uit een PAS-s en een PAS-i bekleding. De ‘s’ voor standaard- en de ‘i’ voor 

intensief gebruik. Bij PAS-s zijn de korrels voor de stroefheid bovenop het materiaal gestrooid en zit de stroefheid in de bovenlaag. Bij de 

PAS-i zijn de korrels met het hele materiaal vermengd en is de hele mat stugger en stroever en daarmee geschikt voor intensief gebruik. 

Trap bekleding met de PAS-serie antislip mat 

• Dikte 6 tot 7 mm

• Schimmelwerend

• Geluidsabsorberend

• Eenvoudig te reinigen

• Brand en rookveilig (cfl-S1)

• Geplaatst gewicht ca. 2 kg/m2

• Diverse markeringen mogelijk

• Goed stroef (R13) en snel droog

• Aluminium hoekprofiel 6 meter
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Dé antislip  bekleding 
voor trappen
Veel trappen zijn glad, zien er niet mooi 

uit en/of zijn lawaaiig. Met onze antislip 

bekleding kunnen wij eenvoudig uw trappen 

renoveren. De trapneus wordt voorzien van 

een speciaal hiervoor ontwikkeld trapneus 

profiel. Ons profiel is voorzien van een kamer 

waarin het PAS antislip opgesloten zit. 

Tevens zijn er kleine sparingen waarin antislip 

stroken of markeringsstroken kunnen worden 

geplaatst. Deze markeringsstroken zijn ook 

in fluoricerende kleuren verkrijgbaar. De PAS 

antislip bekleding is er in verschillende kleuren.
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