Advies, controle of het
complete traject

Draw2Design
Lochtersweg 59-7
7442 BN Nijverdal

Draw2Design kan het complete traject van advies tot realisatie voor
u uitwerken. Maar ook deeltrajecten zijn mogelijk. U kunt op verschil
lende momenten instappen.

• Adviesfase
• Artist impressions
• Controletekeningen
• Inmeten op locatie
• Werkplaatstekeningen:
• monotekening van elk onderdeel
• subsamenstellingen
• combinatie van mono en subsamenstellingen
Wij gaan zeer zorgvuldig te werk omdat de kleinste details het
uiteindelijke resultaat bepalen. Uiteraard moeten de trappen en de
hekwerken voldoen aan de geldende bouw en veiligheidsnormen.
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gedachten heeft voor het realiseren van een trap of traphekwerk.
Als aannemer, trapleverancier, architect of particulier heeft u een
bepaald beeld voor ogen. Dit ontwerp moet technisch worden uit
gewerkt in gedetailleerde tekeningen. Wij voeren dit voor u uit. Alles
wordt tot in de puntjes uitgetekend, geen detail laten wij aan het toeval
over. Met beeldimpressies tonen wij aan hoe de trap eruit komt te zien.
Het uiteindelijke resultaat is een technische tekening die naadloos
aansluit op uw wensen.

Trappen & traphekken
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Draw2Design is een technisch tekenbureau. Wij tekenen uit wat u in

Trappen en traphekken heb je in alle soorten en maten. Het maakt niet
uit welk materiaal wordt gekozen. De wens van de opdrachtgever is
belangrijk. Zo zijn er trappen van rvs, hout, aluminium of samenstel
lingen van verschillende materialen in combinatie met glas en licht.
Veel is mogelijk. Een belangrijke leidraad is dat trappen en traphekken
aan de verschillende bouw en veiligheidsnormen moeten voldoen.
Met ons geavanceerd tekenprogramma HiCad laten wij in artist
impressions zien hoe de trap en de traphekken werkelijkheid worden.
Wilt u ander materiaal? Wij passen dat direct in de tekening aan en
kunnen u de nieuwe trap laten zien. Toon uw wens en wij tekenen dit
voor u uit.

