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Scala Trappenbouw Middelburg

Exclusief en op maat gemaakt

Met veel liefde voor ambachtelijk werk en met ouderwets vakmanschap
maakt Scala Trappenbouw exclusieve trappen die geheel op maat worden
gemaakt. Creatieve ontwerpen zorgen voor passende oplossingen, de diverse
materialen waar mee gewerkt wordt en de verschillende uitvoeringen
vormen de uitstraling.
Een trap is voor de één zuiver functioneel en een middel om van de
ene verdieping naar de andere te kunnen gaan. Voor de ander mag
de trap de blikvanger vormen in de entree of ontvangsthal waarbij
bijzondere eisen worden gesteld aan met name de uitstraling. Cor
van Dijk: “Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, maken en
plaatsen van exclusieve trappen, die afwijken van de standaard
uitgevoerde modellen. Of het nu om klassieke trappen of trappen
met een moderne uitstraling gaat, samen met de klant wordt een trap
gemaakt die geheel aan de (droom)wensen voldoet”.
Cor van Dijk heeft met een kleine omweg zijn liefde voor het
trappenmakersvak ontdekt. Voor de lerarenopleiding bouwtechniek
studeerde hij af op houtbewerking en dan met name op klassieke
en exclusieve trappen. En toen had hij de smaak te pakken. Het
resulteerde uiteindelijk in Scala Trappenbouw. De naam Scala is
overigens niet zo maar gekozen, het woord betekent ‘trap’ in het
Latijns en het bedrijf biedt een keur aan mogelijkheden. In de
werkplaats aan de Ampereweg 26b op bedrijventerrein Arnestein,
maken Cor en Richard de prachtigste trappen, waarbij onder meer
houtsnijwerk, gedraaide of gietijzeren spijlen of houten balusters
kunnen worden toegepast. Kenmerkend voor hun werk is dat
er vrijwel geen rechte vormen aan te pas komen. “Een haakse
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bocht wordt bij ons bijvoorbeeld vaak vervangen door gedraaide
vormen die vloeiend in elkaar overgaan. Wij maken daarbij gebruik
van diverse houtsoorten en ambachtelijke maar ook moderne
technieken. Bij het ontwerp wordt vanzelfsprekend rekening
gehouden met gebruiksgemak, veiligheid en duurzaamheid”.
Juist vanwege het vakmanschap en de vakkennis kan Scala
Trappenbouw oplossingsgericht werken. Daarnaast is Scala de
enige ‘trappenbouwer’ in Zeeland die op dit niveau opereert. Voor
het ontwerpen van een trap wordt meestal ter plaatse een kijkje
genomen en de mogelijkheden en wensen doorgenomen waarna van
een zorgvuldig gemaakte computertekening zal worden gewerkt. Op
deze manier is de klant verzekerd van een perfect passende trap die
aan alle eisen voldoet.
Wie dus op zoek is naar een kwalitatief hoogwaardige trap die
als blikvanger mag fungeren, moet beslist eens, vrijblijvend,
contact opnemen met Cor van Dijk. Neem ook eens een kijkje op
de website www.scalatrappenbouw.nl voor meer informatie en
voorbeelden van het vakmanschap van het bedrijf.
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