
Onze vakmensen plaatsen uw parket ter plaatse perfect op maat, met oog voor elk detail. Indien u tegelijkertijd uw 

Decotrap bestelde, laten wij de kleur van de trap perfect laten samenvallen met die van uw parket. Onze jarenlange 

ervaring zorgt voor hoogwaardig afgewerkte en hedendaagse parket met het beste materiaal aan een eerlijke prijs. 

Enkele voorbeelden

Sorteringen

Ontdek ook onze trappen en binnendeuren op decotrap.be

Rustiek Classic Prime Mix

Vul dit document in, bezorg het ons en ontvang uw GRATIS offerte! 

Inmeetdocument PARKET



Terug bezorgen via 
Tel. +32 (0) 11 360 460
Fax. +32 (0) 11 360 461
info@decotrap.be

www.decotrap.be

Uw huidig adres 
Naam:  ........................................................................................................................

Straat:  ........................................................................................................................

Plaats:  ........................................................................................................................

Tel of GSM:  ..............................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................................

Uw werfadres 
Naam:  ........................................................................................................................

Straat:  ........................................................................................................................

Plaats:  ........................................................................................................................

Inmeetdocument PARKET

Voor het maken van een richt-offerte is het belangrijk om steeds de grootste maat te noteren. Wenst u bvb ook parket in de 
deuropening, dan meet u de diepte van de deuropening ook mee. Graag ook aanduiden waar eventuele verwarmingsbuizen uit 
de grond komen of stopcontacten in de vloer ingewerkt dienen te worden. 

Bezoek onze showroom
Tijdens de kantooruren of na afspraak

Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden-Zolder

BTW 0887.522.977
Registratie nr. 10.20.10

Uw bouwplan en foto’s helpen ons een beter zicht krijgen op uw project. Mail deze met 
uw naam en gemeente naar info@decotrap.be of vul online uw inmeetdocument in.

Verdieping Naam van de ruimte Afmeting in cm Aantal en soort eventuele obstakels
(haard, verwarmingsbuis, vloerstopcontact, ...)

0 Living 630 cm x 455 cm 1. Haard

U wenst offerte voor 
Het leveren van	   Meerlaags parket (naast elkaar)   Visgraat  V-groef   JA

Europese eik - toplaag 3,8mm - spintvrij - lengte 220cm!     NEE

Plaatsing	   Decotrap plaatst alles   Decotrap start op, de rest doen we zelf   Wij doen alles zelf

Typea GELIJKVLOERS   Rustiek 14 mm dikte   Classic 14 mm dikte   Prime 14 mm dikte   Mix 14 mm dikte

   Rustiek 11 mm dikte   Classic 11 mm dikte   Prime 11 mm dikte      enkel breedte 148mm

Gewenste breedte   148mm    182mm    Andere breedte (prijs op aanvraag)      Gewenste kleuring* :  .................................................

Type VERDIEPING   Rustiek 14 mm dikte   Classic 14 mm dikte   Prime 14 mm dikte   Mix 14 mm dikte

   Rustiek 11 mm dikte   Classic 11 mm dikte   Prime 11 mm dikte      enkel breedte 148mm

Gewenste breedte   148mm    182mm    Andere breedte (prijs op aanvraag)      Gewenste kleuring* :  .................................................

Plint wit gelakt
of massief eik	                               

* Kleuring te kiezen op www.rubiomonocoat.com/nl/kleuren/, reeks RMC OIL PLUS 2C of RMC PRECOLOR EASY.  
 Bestel uw trap ook bij Decotrap. Wij kunnen deze identiek maken aan de kleur van uw parket! RMC PRECOLOR EASY is een kleuring met meerprijs

Sorteringen
Prime vrijwel foutloos. Kan ook op uw trap.
Classic: knoopjes tot 15mm, 1 tot 2 per m2. Kan ook op uw trap.
Rustiek: mooie rustiek
Mix:  20% Rustiek, 80% Classic. Budgetvriendelijk.


