PERSBERICHT

Trapdesigner EeStairs ziet marktverschuiving
Unieke samenwerking met BAM zorgt voor revolutionaire traptoepassing
Relevante HR-afbeeldingen bij
dit persbericht:

Barneveld, 27 september 2011 – EeStairs ziet de markt voor trappen sterk veranderen.
De vraag van klanten wordt steeds specifieker, technischer en gericht op design.
Bouwbedrijven gaan vaker op zoek naar specialistische kennis. EeStairs wordt
daarom sinds 2011 steeds nauwer betrokken bij trapoplossingen, vaak al vanaf de
eerste ontwerptekeningen van het gebouw.

Relevante links bij dit
persbericht:


Bekijk de website van
EeStairs

Als ontwikkelaar van designtrappen merkt EeStairs dat een goede samenwerking met
bouwbedrijven een succesvol resultaat oplevert. Dit jaar werkte het bedrijf onder andere
samen met BAM gebouwservices uit Amsterdam. Deze samenwerking resulteerde in een
serie trappen bij het kantoor van The Royal Bank of Scotland aan de Zuidas in Amsterdam.
oo
Links: foto van de bevestiging van de
balustrade
Rechts: bovenaanzicht van de trap

io
Links: zijaanzicht van de trap
Rechts: onderaanzicht van de trap en
het zwevende bordes

Zwevend bordes
De trappen in het kantoor van RBS onderscheiden zich door een zwevend tussenbordes. Het Eerder verzonden
persberichten:
ontwerp is gemaakt door Heyligers Design + Projects uit Amsterdam. Marco Wijers, Sales
Manager bij EeStairs: “Een centrale trapboom van 20 centimeter breed ondersteunt de
bamboetreden van de U-vormige steektrap. Deze trapboom is zo sterk dat verdere
ondersteuning van het tussenbordes niet nodig is. De balusterloze balustrade van glas wordt  9 juni 2011:
Retailer ziet omzet
aan de onderzijde geklemd in de trap. Bovenop het glas is een RVS leuning geplaatst.”
stijgen door
uitnodigende
Samenwerking
designtrap
Mehmet Aydin, Werkorganisator bij BAM gebouwservices: “De samenwerking met EeStairs

23 mei 2011:
was erg prettig. Tijdens de uitvoering waren de lijnen met EeStairs kort. Met name de
Cells Design: flexibel
specialistische kennis en de ervaring bij de ontwikkeling van trappen, was voor ons prettig.
design met
Daarnaast waren ze in staat om snel te werken en in korte tijd een mooi, goed en
internationale allure
betrouwbaar product te maken en te plaatsen. Wat mij betreft een solide basis om in de

14 april 2011:
toekomst vaker samen te werken.”
Grenzeloos design
Toekomst
De toekomst ziet Cornelis van Vlastuin met vertrouwen tegemoet: “We hebben onze
werkzaamheden onlangs onderverdeeld in drie verschillende samenwerkingsvormen. Dit zijn:
‘Custom Design by EeStairs’, ‘Standard Designs by EeStairs’ en ‘Engineered by EeStairs’.
De samenwerking met bouwbedrijven is een treffend voorbeeld van de derde categorie.
Hierbij voeren we het ontwerp uit, geven advies, en zorgen voor de plaatsing van de trap.
Precies zoals de aannemer het in gedachte heeft.”
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