
1. Vores udvalg af stavlimet trin
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TN-01 TN-02 TN-03 TN-04

30mm stavlimet
eg klarolie

30mm stavlimet
eg matlak

40mm stavlimet
ask hvidolieret

40mm stavlimet
ask hvidpigmenteret lak

TN-05 TN-06 TN-07 TN-08

40mm stavlimet
ask klarolie

40mm stavlimet
ask matlak

40mm stavlimet
eg hvidpigmenteret lak

40mm stavlimet
egetræ hvidolieret

Bent Jensen leverer trin i enhver træ- sort. Som 
planke- eller parketløsninger. Med og uden 
markeringer og skridsikre forkanter. Standard-
tykkelsen er 30 eller 40 mm – men ellers er det 
100% dig, der bestemmer både mål og over-
flade- behandling.                                                                                                                              

Bent Jensen A/S leverer trin i alle tænkelige 
træsorter – med og uden skridsikring eller trin-
markering. Det kan være med nedfræset 4 mm 
rustfri skinne, gummiforkant eller en løsning 
med en kombination af mørke og lyse træsorter. 
I mange tilfælde kan en udfræsning til stålkon-
struktionen under trinet være en god og smuk 
løsning.

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

Her under til venstre, trappe leveret til Pyramiden Åge Damgård og til højre en 
håndliste Ø50mm wenge, trin i ubehandlet egetræ. Trinene på denne spindel-
trappe er fremstillet på CNC maskine. Den buede håndliste i wenge giver en 
spændende effekt sammen med trinene, som er i eg og næsten skjuler stålkon-
struktionen, leveret til Hereford Beefstouw’s kontor.

TRIN - Et sikkert fodfæste
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TN-09 TN-10 TN-11 TN-12

30mm carboniseret
bambus matlak

30mm eg plank
hvidpigmenteret lak

30mm lys bambus matlak 30mm merbau
plank klarolie

TN-25

40mm varmbehandlet ask
klarolie-matlak

TN-13 TN-14 TN-15 TN-16

40mm Amerikansk valnød
plank klarolie

40mm ask hvidolieret 40mm ask                  
plank hvidolierte

40mm ask
plank hvidpigmenteret lak

TN-17 TN-18 TN-19 TN-20

40mm ask                 
plank matlak

40mm bøg 
plank hvidpigmenteret lak

40mm bøg
plank matlak

40mm douglas 
plank trin lud-sæbe

TN-21 TN-22 TN-23 TN-24

40mm eg
plank hvidolieret

40mm eg
plank klarolie

40mm mahogni
plank klarolie

40mm teak
plank klarolie

2. Vores udvalg af trin i plank
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TN-26 TN-27 TN-28 TN-29

40mm trin i røget eg 
med en 5x30mm         
rustfriskinner

Trin i 40mm jatoba 
med 2 stk. 4x12mm      
rustfriskinner

Trin i asketræ
med 2 stk. forkantslister
i 4mm røget eg

Trin i asketræ
med en 12mm           
gummiforkant

TN-30 TN-31 TN-32 TN-33

Trin i asketræ
med forkantsliste
 i 8mm røget eg

Trin i asktræ 
med 2 stk. forkantslister
i  6mm røget eg

Trin i merbau
 med 2 stk. forkantsliste
i 4mm ask

Trin i merbau
med 2 stk. Forkantslister
 i 6mm røget eg

3. Vores udvalg af trin med forkantslister


