Algemene informatie
Bij een traploper is de prijs meestal een tegenvallende factor.
Goedkoop is het niet wanneer u op een ambachtelijke wijze een
traploper laat monteren. De tijd die een ambachtsman nodig
heeft om een loper goed en mooi te plaatsen is gemiddeld
genomen rond de 6 uur. De levensduur van een traploper is
lang en blijvend mooi. Het zijn geweven kwaliteiten van
scheerwol die garant staan voor de kwaliteit. Een hele andere
materie is een traploper gemaakt van tapijt, deze zijn veel
eerder vuil, is al redelijk snel niet echt mooi meer. De prijs van
een geweven traploper en een gesneden tapijt verschilt niet
veel, in praktijk is een verschil van 100.- euro op het
totaalbedrag al behoorlijk veel. Reden om voor tapijt te kiezen
is dikwijls de beperkte keuze van de traploper. Bij ons is dit niet
nodig, u hebt keuze uit vele kwaliteiten, afmetingen, kleuren
e.d. In principe is niets meer onmogelijk, zelfs eigen ontwerpen
kunnen voor betaalbare prijzen gemaakt worden.
De traplopers die wij in de collectie hebben zijn allen van hoge
kwaliteit, klassiek en modern. Een goede traploper is van een
hoogwaardige kwaliteit 80% zuiver scheerwol, 20% polyamide.
Ook zijn er synthetische traplopers, deze zijn minder sterk,
sneller vuil, maar de prijs ligt lager. Om het werkloon in
verhouding te laten worden deze loper meestal op een andere
manier gemonteerd. Ook in deze lopers zijn klassieke dessins
en moderne dessins te leveren.
De levensduur van de wollen geweven loper is de meerprijs
meer dan waard.

Traproeden
De roeden die gebruikt worden zijn in diverse uitvoeringen te
leveren. De prijzen zijn echter ook divers, de aanvangsprijs ligt
zo rond de 12, - euro per stuk, de eindprijs kan oplopen tot
boven de 100.- euro per stuk. Bij een particuliere trap is de
goedkoopste roede meestal een goede keuze, de roeden
hebben een functie en dienen niet de uitstraling van de
traploper wanneer ze overheersen op de trap. Bij een grote
bordestrap is dit anders, hier mag de roede wel grof zijn.

Werkwijze
De loper wordt ter plaatse te pas gemaakt en gemonteerd.
Iedere plooi wordt via de trede overgezet naar de loper en met
de hand ingenaaid. Dit is een tijdrovende bezigheid en de enige
manier om een loper demontabel te installeren. Bij het patronen
van de loper wordt de smoodhedge methode toegepast als een
doeltreffend alternatief.
Met vriendelijke groet,
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Loper bestellen
Hoe gaat het in zijn werk als
ik een loper bij u wil bestellen
is een van de meest gestelde
vragen.
Via de mail komt het eerste
contact tot stand, wij sturen u
dan een prijsindicatie aan de
hand van uw wensen en
eisen. Dit is wel zo handig u
weet meteen of het bedrag
wel of niet aan de trap wilt
besteden. Bij een ja mailt u
uw naam, adres en
telefoonnummer naar ons en
wij nemen contact met u op
voor een afspraak. We
schouwen de trap en laten u
de traplopers en roeden zien
en bepalen samen met u de
keuze. Er is een ruime keuze
en diverse opties worden met
u besproken.
Na gemaakte keuze volgt de
definitieve prijsopgave die u
bij akkoord ondertekent.
Er zijn geen betalingen
vooraf, u betaald pas bij
oplevering.

