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Nederlandse Trappen
Fabrikanten

aan veiligheid en kwaliteit!



ADVIES EN INFORMATIE
Bij NTFvindt u een onafhankelijke en profes
Voor technische vragen, advies, de bra~
met het secretariaat van de NTF.
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Creativiteit in design

Leden van de branchegroep NTF fabriceren een breed scala
aan trappen met een diversiteit aan materiaalsoorten.

Staal of roestvastsfaal in combinatie met hout, glas, natuursteen, messing
en aluminium, bij de leden van NTF is alles mogelijk. Het onderscheidend

vermogen van de lidbedrijven ten aanzien van ontwerp, uitvoering en
materiaalgebrutk is groot.

Een trap is meer dan de veilige verbinding tussen verschillende niveaus en etages
en in geval van een calamiteit een vluchtmute. Een trap is vaak het visitekaartje van

een geboww. Dit geldt ni~t arleen voor trappen binnen in net gebouw maar ook voor
trap Duiten aan de gevel. üesiqn is een steeds belangrijkere factor en

fJa.I]O{jeli_JKne,aenzijn oneindig.

Binnen de brancheorgaoisatie werken de trappenfabrikanten samen aan de verbetering van
de kwaliteit en de veiligheid van het product. Kennisoverdracht en opleiding zijn hierbij centrale

activiteiten van NTF.Het uiteindelijke doel is om de wensen en eisen van architecten, aannemers
en andere opdrachtgevers in gezamenlijk overleg te vertalen naar een functioneel, veilig,

aansprekend en uniek ontwerp dat op de juiste wijze wordt gemonteerd.

De brancheorganisatie voelt zich bijzonder betrokken bij het verantwoord toepassen en monteren van
trappen en trapconstructies. Trappen maken en plaatsen is @envak apart met specifieke deskundigheden
maatwerk ten aanzien van constructe, montage, materiaaltoepassing, oppervlaktebehandeling en design.

NTFwil graag een positieve bijdrage leveren aan de trappenbouwkwaliteit en de bedrijfstak verder professionaliseren.
De brancheorganisatie wil hierbij graag functioneren als het aanspreekpunt voor architect, opdrachtgever,

leverancier van materialen en de trappenfabrikant.



Bent u architect? NTF-Ieden kunnen u uitstekend ondersteunen
in uw ontwerpproces

Bent u trappenfabrikant? Binnen de Nederlandse Trappen Fabrikanten (NTF) werken de lidbedrijven samen
om de kwaliteit en veiligheid in de trappenbouw te verbeteren

Bent u werkzaam bij een trappenfabrikant? NTF organiseert opleidingen
voor medewerkers in het productieproces en in de montage

ACTIVITEITEN
Om de collectieve en branchespecifieke belangen van de leden te behartigen, organiseert NTF
de volgende activiteite~ voor de lidbedrijven en de medewerkers van deze bedrijven:

• Vertegenwoordiging in de normcommissie 'Trappen in gebouwen' (NEN 3509) van het NEN,
• Eenduidige vertaling van (inter)nationale wet-en regelgeving naar de dagelijkse praktijk,
• Aanscherping van kwaliteitsaspecten, inclusief oppervlaktebehandeling,
• Het organiseren van opleidingen voor productiemedewerkers, montagemedewerkers, werkvoorbereiding en constructeurs.
• Het onderhouden van contacten met de overheid en samenwerking met relevante brancheorganisaties,
• Promotie van de Nederlandse Trappen Fabrikanten,
• Informatievoorziening aan leden en marktpartijen,

OPLEIDING - TRAPSGEWIJS HOGEROP
Trappen maken en plaatsen is een vak apart. Hiervoor is specifieke kennis, deskundigheid en maatwerk vereist over de constructie, montage, materiaal-
toepassing, oppervlaktebehandeling en design, NTF organiseert opleidingen in kleine groepen voor o.a productiepersoneel, montagemedewerkers en -leiding,
werkvoorbereiding en tekenaars/constructeurs, In de opleidingen worden o.a onderwerpen behandeld als tekeninglezen, geometrische meettechnieken,
uitslaan plaatwerk, vorm- en -plaatstoleranties en kwaliteit. Voor meer informatie over de opleidingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
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Nederlandse Trappen
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Creativiteit in design zonder concessies aan veiligheid en kwaliteit!



3439 NJ Nieuwegein

Telefoon (030) 605 33 44

Fax (030) 605 32 08

ntf@metaalunie.nl

NTF

ADVIES EN INFORMATIE
Bij NTF vindt u een onafhankelijke en professionele gesprekspartner voor vragen over trappenbouw.
Voor technische vragen, advies, de branchegroep NTF en/of het lidmaatschap kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de NTF.

Postbus 2600

3430 GA Nieuwegein

Einsteinbaan 1

www.trappenfabrikanten.nl
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