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Designtrap binnen handbereik
Vernieuwde werkwijze EeStairs geeft klanten helder overzicht
Relevante HR-afbeeldingen
bij dit persbericht:

Eén van de Custom Designs van
EeStairs

De 1m2-trap is één van de
Standard Designs van EeStairs

Voorbeeld van Engineered by
EeStairs

Screenshot van de nieuwe
website

Barneveld, 8 november 2011 – EeStairs gaat voor kwaliteit. De trappenfabrikant legt de lat
voor zichzelf, zowel qua ontwerp als uitvoering, zeer hoog en daar profiteren klanten van.
Om verwachtingen van opdrachtgevers te overtreffen, hanteert EeStairs vanaf begin
november een werkwijze die uitgaat van drie verschillende werkwijzen: Custom Design,
Standard Designs en Engineered. Elke werkwijze kent zijn eigen doelgroep en zijn eigen
prijsklasse.

Relevante links bij dit
persbericht:


Bekijk de nieuwe
website van EeStairs

Creative Director van EeStairs, Cornelis van Vlastuin, legt de keuze voor deze nieuwe
werkwijzen uit: “De afgelopen tien jaar hebben we ons ontwikkeld tot specialist op het gebied van
designtrappen. Omdat ons portfolio groeit en klanten steeds specifieker willen weten wat we
doen en kunnen, werken we vanaf heden met drie verschillende werkwijzen die direct aansluiten
bij de behoefte van opdrachtgevers.”
Custom Design
Eerder verzonden
Klanten die hulp nodig hebben bij het ontwerpen van een unieke en persoonlijke trap, kiezen voor persberichten:
Custom Design by EeStairs. Bij deze werkwijze kan een klant zijn eigen ideeën en wensen
aangeven als uitgangspunten voor de maatwerk trap. Op basis van deze wensen maken de
 20 oktober 2011:
ontwerpers een ontwerp en laten zij door middel van visualisaties al in een vroeg stadium zien
EeStairs zoekt ‘Mooiste
wat de mogelijkheden zijn. Hiermee wordt duidelijk hoe de trap eruit gaat zien en hoe deze past
Trap van het Jaar’
in de ruimte waar hij geplaatst wordt. Vervolgens maken de engineers van EeStairs een
 27 september 2011:
werktekening en wordt de trap in productie genomen en geplaatst.
Trapdesigner EeStairs
ziet marktverschuiving
Standard Designs
 9 juni 2011:
EeStairs beschikt over een groot aanbod aan betaalbare, bestaande trapontwerpen. Met deze
Retailer ziet omzet
Standard Designs onderstreept EeStairs dat design zeker niet duur hoeft te zijn en een
stijgen door
designtrap ook met een beperkt budget binnen handbereik is. Cornelis van Vlastuin: “Een
uitnodigende
Standard Design is een standaard product met keuzemogelijkheden. Doordat wij alle Standard
designtrap
Designs zelf produceren, heeft de klant nog steeds een ruime keuze in bijvoorbeeld kleur, vorm
en materiaal. Zo creëren wij een unieke trap die aansluit bij de wensen van de klant.”
Engineered
Als architecten hun trapontwerp werkelijkheid willen laten worden of aannemers een trap precies
volgens de bouwtekening willen laten uitvoeren, kiezen zij voor Engineered by EeStairs. De
specialisten bij het trappenbedrijf beschikken over de juiste kennis en ervaring om trappen
vakkundig te realiseren en te plaatsen, zonder het ontwerp en budget uit het oog te verliezen.
Nieuwe website
Vanwege de nieuwe focus van het bedrijf, is ook de website opnieuw ingericht. Op deze website
worden de nieuwe werkwijzen verder toegelicht en is een groot aantal actuele voorbeelden te
vinden van trappen en balustrades die het bedrijf heeft ontworpen en gerealiseerd. Het
aantrekkelijke beeldmateriaal biedt bezoekers een duidelijk beeld van het veelzijdige werk van
EeStairs. Daarnaast verbindt de website mensen die interesse hebben in design én trappen. De
slimme koppeling met sociale media en de pagina ‘Meet the creatives’, maakt de website tot een
bijzonder en persoonlijk visitekaartje van EeStairs. Bekijk het resultaat op www.eestairs.com.
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