BENT JENSEN
HÅNDLISTER OG TRIN
KLÆ’R DINE TRAPPER
Dansk kvalitet, produceret fra bunden
på eget snedkeri og monteret af fagfolk

TRIN

SPECIALLISTER

Et sikkert fodfæste

Et godt greb

Bent Jensen leverer trin i enhver træsort. Som planke- eller parketløsninger.
Med og uden markeringer og skridsikre
forkanter. Standardtykkelsen er 30 eller
40 mm – men ellers er det 100% dig,
der bestemmer både mål og overfladebehandling.

Bent Jensens produktionsteknik sikrer, at
træets fibre altid følger håndlistens løb.
Det sikrer stor brudstyrke og en fantastisk
finish. Med udgangspunkt i din produktionstegning leverer vi den optimale løsning i enhver tænkelig træsort og færrest
mulige stykker.

Bent Jensen A/S leverer trin
i alle tænkelige træsorter
– med og uden skridsikring
eller trinmarkering. Det kan
være med nedfræset 4 mm
rustfri skinne, gummiforkant
eller en løsning med en
kombination af mørke og
lyse træsorter (her ask og
røget eg).

Uanset om du har brug for en
ligeløbende, en buet eller en
håndliste med ”krumning”, kan
du frit vælge både profil, træsort og overfladebehandling.

I mange tilfælde kan en
udfræsning til stålkonstruktionen under trinet være en
god og smuk løsning.

Her er eksempler på en kraftig
(140 x 160 mm) profileret, olieret eg med 45° gering i samlingen og notgang til glas, - en
buet, profileret merbau i format
60 x 140 mm samt en egehåndliste som er formspændt
og lamineret for at opnå max.
brudstyrke og længde.

NÅR SMEDEN OG SNEDKEREN
ARBEJDER GODT SAMMEN
FÅR MAN DEN STÆRKESTE
OG SMUKKESTE LØSNING…
Bent Jensen A/S samarbejder med en lang række smedemestre
og trappeproducenter landet over. Vi har stor erfaring i at få træ
og metal til at arbejde sammen på den bedste måde. Så alt slutter
tæt og bliver perfekt. Både kosmetisk og funktionelt.
Som udgangspunkt anvender både smeden og vi de samme
produktionstegninger – og når det er muligt, lader vi de samme
medarbejdere deltage i produktionen og montagen på byggepladsen. Erfaringsmæssigt giver det en god mulighed for at
forudse ”hullerne i osten” tidligt i processen så montagen efterlader et slutresultat med perfekt finish.

MONTAGE

Ud over specialløsningerne har vi altid et fornuftigt lager af håndlister i de mest gængse træsorter, profiler og dimensioner.
Udvalget kan ses på www.bentjensen.eu
Hos Bent Jensen A/S benytter vi os både af de traditionelle produktionsmetoder og CNC maskiner. Vi råder desuden selv over
anlæg til overfladebehandling efter ønske. Så uanset om du har
brug for en specialløsning eller en lagervare, er du sikker på at
få leveret trin og håndlister, hvor produktionsmetoden vælges ud
fra et ønske om at levere det bedst mulige slutprodukt.
I øvrigt bestræber vi os altid på at tilbyde en rimelig leveringstid
– også når det gælder specialløsninger.

CASE

Perfekt montage
Hos Bent Jensen påtager vi os gerne at stå
for montagen på byggepladsen. Vores egne
montører har nemlig oftest været med i hele
processen og kender dermed de tanker,
der ligger bag udformningen af både trin
og håndlister. Det løfter muligheden for
altid at levere det perfekte resultat.
Selv om vi altid gør vores yderste for at de
leverede trin og håndlister passer nøjagtigt
til formålet, er der altid behov for en vis
tilpasning i forbindelse med montagen.
Det kan være endelig tilpasning i længden
samt – specielt når gelænderet ”krummer”
– boring af montagehuller til fx rustfrie dorn.
Når du benytter vores faguddannede
montører er du sikker på at få en erfaren
håndværker i huset, som monterer både
trin og håndlister med den nøjagtighed og
omhu, der er nødvendig for at opnå den
rette finish.

Når trapper bliver
til kunst
Hempel A/S domicil i Lyngby er tegnet af Årstiderne
Arkitekter og præges bl.a. af et fantastisk trappearrangement. Til dette har Bent Jensen A/S leveret og
monteret både vandret buede og ”vredne” håndlister
i lakeret egetræ.

Dygtige operatører
og moderne maskiner
sikrer en flot, ensartet
kvalitet til en ganske
fornuftig pris
Hos Bent Jensen A/S magter
vi både de traditionelle håndværksdicipliner og moderne
serieproduktion på CNC maskiner. Opgavens art afgør
produktionsmetoden. Er der
brug for emner, hvor længde
og brudstyrke har førsteprioritet, vælger vi oftest at laminere og formspænde mens de
mere smarte, fikse emner, hvor
ensartethed og nøjagtighed er
et krav, produceres på CNC
maskinen.
I alle tilfælde tilføres den
ønskede overfladebehandling
in house, idet vi også råder
over eget lakkeri.

Trinene på denne spindeltrappe er fremstillet på CNC
maskine. Den buede håndliste i wenge giver en spændende effekt sammen med trinene, som er i eg og
næsten skjuler stålkonstruktionen..

Vi er fleksible,
vi samarbejder
og vi støtter
vores kunder
Bent Jensen A/S har ca. 50 ansatte
og domicil på Agerlandsvej.
Siden 1984 har Bent Jensen A/S været en sikker
samarbejdspartner inden for alt tømrer og snedkerarbejde.
• Vi drives af lysten til at gøre tingene bedre,
mere kreativt og altid med bevidstheden om at
GODT HÅNDVÆRK GIVER TRYGHED.
• Vi støtter vore kunder, vi er fleksible, og vi samarbejder.
• Vi giver inspiration til det rigtige valg af udformning,
inddeling og materiale.
Det vil sige: Gode håndværkerløsninger,
gennemtænkte og solide!
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