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Afwerking
van uw woning
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Rijwoningen en Semi-bungalows



Wanneer u heeft besloten een woning 

te kopen, komen er heel wat dingen op 

u af. Er moet veel geregeld en uitge-

zocht worden in een zeer korte tijd. 

KBK Bouw biedt u de mogelijkheid het afwerkings
niveau van uw woning naar een nog hoger niveau te 
brengen middels externe portalen van de sanitair
specialist, Svedex deuren en De Vries trappen.
Ook op gebied van centrale verwarming en 
elektra zijn er optionele keuzes (te kiezen middels 
koperskeuzelijst).
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De gebruikte impressies en afbeeldingen kunnen afwijken 

van de werkelijke uitvoering en zijn slechts bedoeld om u 

een indruk te geven van de diverse opties.
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Trappen

Afwerking van uw woning

Standaard worden de woningen voorzien van vurenhouten trappen in 

open of dichte uitvoering (met of zonder stootborden). In samenwerking 

met De Vries Trappen wordt een online trappenportaal opgezet. 

U ontvangt te zijner tijd van ons uw persoonlijke inloggegevens.

Op het trappenportaal kunt u onder andere kiezen 
voor Next Step traptreden. Een trap uit de collectie 
van Next Step is kras en slijtvast. De treden 
hebben een voelbare structuur die er voor zorgt 
dat ze stroef (antislip) en veilig zijn. Ze zijn 100% 
kleur echt, waterafstotend, onderhoudsvrij en… 
u hoeft ze nooit te schilderen!

Bij Next Step heeft u de keuze uit verschillende 
basiskleuren en structuren. Om u een indruk te 

Next Step trappen
De perfecte trap voor iedere woning

geven van de toplaag heeft KBK in de show room 
een presentatiekast met panelen van alle ver  
schil lende kleur/structuurkeuzes. Indien gewenst 
kunt u een kleurenwaaier ontvangen. Vraag hier
naar bij de kopersbegeleiding van KBK bouw.

In de showroom van KBK bouwgroep zijn de 
mogelijkheden op afspraak te bezichtigen. 
Tijdens het kopersgesprek zal uw kopers
begeleider de mogelijkheden laten zien.
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Trappen

Indien uw woning standaard voorzien is van een ‘open’ verdiepingstrap 

en/of zoldertrap, kunt u deze optioneel wijzigen naar een dichte trap (met 

stootborden). Let op: het model van de trap kan per woningtype verschillen.

Optioneel

Dichte trap | vurenhout

Standaard

Open trap | vurenhout

U kunt de traptreden van de vurenhouten trap 
laten voorzien van infrezingen ten behoeve van 
een antislipprofiel. Deze optie is niet mogelijk in 
combinatie met Next Step treden.

Infrezingen 

De trap wordt standaard voorzien van een 
ronde houten stokleuning en spijlenhekwerk. 
Optioneel kunt u kiezen voor een rechthoekige 
trapleuning en/of hekwerk met rechte spijlen.

Optioneel

Traphek | trapleuning

Optioneel
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Trappen

In het trappenportaal ziet u een overzicht van de beschikbare kleuren. Met een druk op de knop kunt u 
de trap in uw gewenste kleur bekijken. Zo krijgt u meteen een goed beeld van de gekozen trap. 

Next Step | kleuren

DE VOORDELEN NEXT STEPNext Step traptreden zijn de sterkste en meest 
slijtvaste traptreden die er op dit moment gemaakt 
worden. De voordelen van een Next Step trap: Uitgebreide collectie designs Antislip, slijtvast en kindvriendelijk  Nooit meer schilderen en onderhoudsarm Milieuvriendelijk

 Kraakvrij

 Ruwbouwbestendig
 Kleurvast

Hout is een zeer milieuvriendelijk product. Het is recycle- 
baar, 100% natuurlijk en vrijwel CO2-neutraal. De  
traptreden van Next Step met een houten kern zijn niet 

alleen van topkwaliteit, 
maar ook voorzien van 
een FSC label. Wereld- 
wijd het leidende 
keurmerk voor ver- 
antwoord bosbeheer. 

Milieuvriendelijk

De perfecte trap voor iedere woning
Smaken verschillen, maar Next Step trappen passen bij ieder interieur. De 

Next Step collectie bestaat uit tal van kleuren en structuren, waardoor we altijd 

een trap kunnen leveren die precies bij de woonwensen past. De trappen zijn 

niet alleen mooi, maar ook praktisch: de toplaag maakt de trap bestand tegen 

intensief gebruik.

De vele voetjes die dagelijks de trap passeren, kunnen een 
trap op den duur beschadigen. Met Next Step traptreden 
is dit verleden tijd. Next Step trappen zijn super stabiel, 
duurzaam en slijtvast. Hakken, werkschoenen, klompen: 
Alles kan op een Next Step trap uit de voeten. 

Geen zorgen over krasjes en glijpartijen

Dankzij de bijzondere, waterdichte toplaag is elke trede 
kras- en slijtvast. Daardoor is een Next Step trap ideaal 
voor een drukke woonomgeving, kantoor of instelling. 
Bovendien is in de toplaag een structuur aangebracht, 
waardoor er altijd voldoende grip is. Je kunt met een 
gerust hart je kinderen over de trap laten lopen. 

De sterkste en meest slijtvaste traptreden Technische specificaties

Onderhoudsarm: nooit meer schilderen

KENMERKEN NEXT STEP
 Traptreden van topkwaliteit Unieke Next Step toplaag (slijtvastheid 

 klasse AC5)
 Antislip (R10/A)
 Duurzaam gekozen grondstoffen en 
 productieproces
 12 unieke designs
 Geleverd met beschermende spuitfolie

MEER WETEN OVER NEXT STEP TRAPPEN?
  next-step.nl/next-step-trap

IN ÉÉN DAG EEN NIEUWE TRAPOnze ervaren monteurs hebben de trap meestal al 
binnen een dag geplaatst. Wanneer onze monteurs 
vertrekken, kan de trap direct gebruikt worden.

Traptreden van Next Step
Onze traptreden van hogedruklaminaat (HPL) zijn de 
sterkste en meest slijtvaste traptreden die op dit moment 
gemaakt worden. Een trap wordt intensief gebruikt en 
krijgt flink op z’n ‘donder’. Maar voor een Next Step trap 
is dat geen enkel probleem. De treden van een Next 
Step trap zijn voorzien van een extreem harde toplaag 
die onder hoge druk is samengeperst. Ze zijn keihard, 
slijtvast en blijven hierdoor mooi.

De kern van de traptrede bestaat uit een speciaal 
geselecteerd plaatmateriaal. Dit plaatmateriaal kenmerkt 
zich door een hoge stabiliteit. Elke trede is daardoor 
ijzersterk en blijft kraakvrij.

Nadat de trap is geplaatst, hoeft deze niet meer 
geschilderd of gelakt te worden. De toplaag is niet alleen 
mooi van zichzelf, maar ook bestand tegen hitte en 
vlekken, bijvoorbeeld veroorzaakt door vieze schoenen 
of een mislukt ontbijtje op bed. Een Next Step trap schoon 
houden is een eenvoudige klus. Kortom, met Next Step 
traptreden bespaar je jezelf een hoop tijd, moeite en geld.

Slijtvast 
AC5

Stootvast IC4

Gebruiksklasse 33
Antislip R10/A

HPL toplaag
- design
- beschermlaag

HDF kern

Vuren kern

Tijdens het uitzoeken van een 
nieuwe trap zijn er veel keuzes 
die gemaakt moeten worden. 
Bij De Vries Trappen zijn er vele 
combinaties mogelijk om de trap 
van uw dromen te realiseren. 
Neem een kijkje in de brochure 
en doe inspiratie op voor uw 
Next Step traptreden.

U kunt de brochure 
hier downloaden.

Inspiratie 
Next Step traptreden

Optioneel

Next Step traptreden
Dichte trap

Optioneel

Next Step traptreden
Open trap

https://berkvens.nl/ondersteuning/brochures
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Binnendeurkozijnen

Afwerking van uw woning

Standaard worden de rijwoningen van dit project voorzien van stalen kozijnen 

t.b.v. opdek binnendeuren van Svedex. De binnendeurkozijnen worden 

uitgevoerd zonder bovenlicht (wand loopt boven kozijn door).

Het is mogelijk om de stalen binnendeurkozijnen te wijzigen in hardhouten binnendeurkozijnen 
(zonder bovenlicht). Hierbij zullen de opdekdeuren wijzigen in stompe deuren. Alle binnendeurkozijnen 
worden uitgevoerd met een stelmogelijkheid, na het plaatsen en stellen van de kozijnen worden de 
gaatjes t.b.v. de stelvoorziening gedicht met een kunststof dopje.

Optioneel

Hardhout

Standaard

Staal

Stalen binnendeurkozijn voorzien 
van afdekdopjes.

Hardhouten binnendeurkozijn 
zonder bovenlicht.
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Binnendeuren

Afwerking van uw woning

Standaard worden alle woningen van dit project voorzien van luxe afgelakte 

binnendeuren en luxe garnituur. De rijwoningen worden standaard voorzien 

van opdek deuren.

De binnendeur van de entreehal naar de woonkamer is uitgevoerd als glasdeur en de overige binnen
deuren inclusief de meterkast als lijndeuren. De binnendeuren worden voorzien van luxe garnituur 
RVS MOOD.

Standaard

Deurcombinaties

• Woonkamerdeur Afgelakte glasdeur (opdek)
  Type CN07 (helder/blank glas)
• Overige deuren Afgelakte lijndeuren (opdek)
  Type CN55
• Meterkast Deur met ventilatierooster
• Garnituur Luxe garnituur RVS MOOD

Type CN07 Type CN55 MOOD

Meterkastdeur

Optioneel

Deurcombinaties

Via het portaal van Svedex deuren kunt u
diverse type deuren en garnituur kiezen.
Hier ziet u enkele sfeerimpressies.
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Elektrische installatie

Afwerking van uw woning

Er zijn tal van mogelijkheden op gebied van elektra. De meest voorkomende 

elektra opties zijn opgenomen in de (digitale) koperskeuzelijst.

Standaard

Schakelmateriaal
2voudige volledig inbouw (vlakmontage) wandcontactdoos 
in dubbele montagedoos, horizontaal geplaatst.
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Afwerking van uw woning

Centrale verwarming
Vloerverwarming

Standaard

Vloerverwarming
begane grond

Vloerverwarming met ‘Honeywell Round on/off’ 
thermostaat in de woonkamer.

Optioneel

Vloerverwarming
verdieping(en)

Vloerverwarming op de verdieping(en) inclusief 
regeling per vertrek met eigen thermostaat.

Alle aanwezige radiatoren met uitzondering 
van de badkamerradiator komen te vervallen.
De standaard paneelradiator in de badkamer 
wordt hierbij vervangen door een elektrische 
radiator Plieger Palermo 600x1111mm (bxh).
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Afwerking van uw woning

Centrale verwarming
Radiatoren

Standaard

Paneelradiatoren
1e verdieping

Paneelradiatoren met afdekplaten en 
thermostatische afsluiter in slaapkamers
en badkamer.

Indicatief

Optioneel

Designradiator
badkamer

Standaard paneelradiator in de badkamer vervangen door designradiator:
Plieger Palermo 600x1702mm (bxh). Deze optie zal worden aangeboden 
in het online portaal van Plieger (Plieger Sanitair Kiezer):
www.pliegersanitairkiezer.nl/voordekopers

Standaard wordt de radiator aangesloten met leidingen vanuit de vloer. 
Eventuele aansluiting vanuit de wand dient apart te worden gekozen 
via de Plieger Sanitair Kiezer.

Onder voorbehoud van beschikbare ruimte.

https://plieger-sanitairkiezer.nl/voor-de-kopers
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Afwerking van uw woning

Sanitair
Standaard worden alle woningen van dit project voorzien van basis 

sanitair. Gaat u voorkeur uit naar ander sanitair dan kunt u met 

de Plieger Sanitair Kiezer uw badkamer en het toilet zelf samenstellen.

In één overzicht ziet u wat de mogelijkheden zijn in uw nieuwbouwhuis en wat de meerkosten zijn van 
uw wensen, zowel wat betreft de keuze van ander, eventueel luxer, sanitair als ook het extra installatie
werk dat uw keuzes met zich mee brengen. Op uw gemak, in alle rust en comfort van uw eigen woon
omgeving, kunt u uw nieuwe badkamer en toilet uit kiezen.

Basis sanitair

Toiletcombinatie
Basis Toiletcombinatie O’Novo
• Geberit inbouwspoelreservoir met 

witte drukplaat Sigma 01
• Villeroy & Boch wandcloset

Basis sanitair

Fonteincombinatie
Basis Fonteincombinatie O’Novo
• Villeroy & Boch fontein O’Novo 36cm, kleur wit
• Grohe Eurostyle Cosmopolitan kraan
• Verchroomde bekersifon met muurbuis



Sanitair

Basis sanitair

Douchecombinatie
Basis douchecombinatie
• Grohe Grohtherm 1000 thermostatische 

douchemengkraan
• Grohe Tempesta trio met glijstang doucheset

Basis douche-afvoer
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Opwaardering

Plieger Sanitair Kiezer
Opwaarderingen worden aangeboden
via online portaal van Plieger
www.pliegersanitairkiezer.nl/voordekopers

Met Plieger Sanitair Kiezer kunt u de badkamer 
en het toilet van uw nieuwbouwwoning zelf 
samenstellen met behulp van de laatste digitale 
en gebruiksvriendelijke ontwikkelingen op 
het internet. U heeft daarbij toegang tot het 
uitgebreide assortiment van Plieger.

Wastafelcombinatie
Basis Wastafelcombinatie O’Novo
• Villeroy & Boch wastafel O’Novo 60cm, kleur wit
• Grohe Eurosmart wastafelkraan v.v. plugstop 

met ketting
• Verchroomde bekersifon met muurbuis
• Spiegel ± 40x60cm met spiegelklemmen

Basis sanitair

https://plieger-sanitairkiezer.nl/voor-de-kopers

