
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren in veel variëteiten                                                   

tot aan automatische schuivende glazen deuren 

toe. Glazen wanden, inloopdouches en al dan  

niet verwarmde spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen van glas en nog veel meer. 

Gelaagd, gehard of gelaagd gehard, dus veilig! Op 

maat geleverd en vakkundig geplaatst. Overal in 

Nederland. Laat u verrassen en bezoek een van 

onze showrooms of kijk op onze site: 

www.glassinside.nl

Trappen en vloeren

Net als de balustrade is een glazen trap of vloer af-

komstig uit de werkomgeving, maar ook prima toe-

pasbaar in woningen. De eerste stap op glas vraagt 

soms wat lef, maar het effect van ‘walk on air, if you 

dare’ is een beleving om niet snel te vergeten. En 

waarom ook niet glas gebruiken om ruimten verti-

caal met elkaar te verbinden? Transparantie ver-

groot het ruimtelijk effect en maakt het mogelijk ‘te 

spelen’ met daglicht dat ver en diep een woning 

kan binnendringen.

Traptreden en vloerdelen zijn altijd samengesteld uit 

gelaagd glas: meerdere lagen glas, meestal drie, 

die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Glas-

samenstelling en -dikte zijn aan strenge normen ge-

houden en het glasoppervlak dient voldoende 

stroef te zijn. Glass Inside past de regelgeving toe 

volgens de hoogste niveaus en verbindt techniek 

aan vorm door met u mee te denken over kleur, ma-

teriaal en afwerking. Mat, gekleurd of toch liever 

blank glas? Een zeefdruk? Figuurglas ter verrijking 

van het lichtspel? Onze specialisten laten u graag 

kennismaken met de randvoorwaarden en  

mogelijkheden.

TRAPPEN
VLOEREN

PRODUCTSHEET

Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Vloeren

Trappen



Voor een glazen vloer zal er meestal, in overleg 
met een constructiebureau, een berekening wor-
den gemaakt voor mogelijke constructies. Maar 
dat hoeft u niet te beperken in uw keuze.

Voor de constructies van vloeren wordt er veelal 
gebruik gemaakt van drie lagen, maar de dikte 
en grootte van het glas is altijd afhankelijk van 
de gekozen elementen en de constructie. De 
vloerdelen kunnen naar uw keuze in blank, mat 
of gekleurd worden uitgevoerd. 

Glasoppervlakken zijn gevoelig voor krassen. Een 
volledig glazen glasoppervlak geeft weliswaar 
de maximale transparantie maar kan ook kras-
sen. Indien u een krasarm oppervlak wenst, dan 
bestaat er een kraswerend glasproduct (krasvas-
te satinato) dat kraswerend is en aan de boven-
zijde mat is.  Er bestaan ook producten met een 
werkje in het oppervlak. Dit product met de naam 
Madras is in verschillende uitvoeringen leverbaar. 
Dit product maakt een glasoppervlak ook enig-
zins stroef. 

Mocht u een stroef glasoppervlak wensen maar 
wat toch maximaal aan licht (zicht) doorlaat, 
dan kan het glas worden voorzien van een anti 
slip zeefdruk.  

Walk on air, if you dare…
Glass Inside kent de kansen en valkuilen en past 
dit constructief glas dan ook succesvol toe. Vei-
ligheid staat voorop: wij doen geen concessies 
en gebruiken louter gelaagd veiligheidsglas en 
hoogwaardige materialen. 

Meer weten? vraag het onze specialisten. In 
goed overleg kunnen we altijd tot een optimale 
invulling van uw wensen komen.

www.glassinside.nl

GLAZEN VLOER
TRAPPEN EN VLOEREN



Ook voor een glazen trap zal meestal, in overleg 
met een constructiebureau, een berekening wor-
den gemaakt voor mogelijke constructies. Maar 
ook nu is er, net als bij een glazen vloer,  zoveel 
mogelijk!

Een glazen traptrede bestaat veelal uit drie la-
gen, met een dikte en grootte van het glas dat 
altijd afhankelijk is van de gekozen elementen en 
de constructie. De traptreden kunnen naar uw 
keuze in blank, mat of gekleurd worden uitge-
voerd. 

Krasarme traptreden (krasvaste satinato) zijn op-
tioneel mogelijk onder gelijke voorwaarden als 
bij de Glazen Vloer. Bij de traptreden kunt u er 
voor kiezen om alleen het loopvlak krasarm te 
maken waardoor een speels effect ontstaat tus-
sen doorzichtige en matte, ondoorzichtige op-
pervlakten. Door het product Madras aan te 
brengen op de traptrede wordt deze tevens 
enigszins stroef. Mocht u een stroef glasopper-
vlak wensen maar wat toch maximaal aan licht 
(zicht) doorlaat, dan kan het glas worden voor-
zien van een anti slip zeefdruk.  

Al deze keuzes zijn erg afhankelijk van de toepas-
sing van de trap. Glass Inside plaatste al vele gla-
zen trappen en kan u daardoor goed adviseren 
en helpen in het maken van uw keuzes.  
Walk on air, if you dare…!

Meer weten? vraag het onze specialisten. In 
goed overleg kunnen we altijd tot een optimale 
invulling van uw wensen komen.

www.glassinside.nl

GLAZEN TRAP
TRAPPEN EN VLOEREN



WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 
tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een
VESTIGING

bij u in de buurt.  
Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV september 2015

http://www.glassinside.nl/nl/producten_wonen
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http://www.glassinside.nl/nl/inspiratie_werken
http://www.glassinside.nl/nl/showrooms
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