
VejleTrappen er klar 
med nye banebrydende 
løsninger
Hos VejleTrappen A/S står intet stille. Tværtimod. Der arbejdes konstant på nye bæredygtige og 
banebrydende produkter og løsninger, til stor fordel for de som har hænderne i det, og for kun-
derne.

ANNONCE ANNONCE

- De sidste par år har vi arbejdet på at 
udvikle en mere bæredygtig profil, og er 
i den forbindelse nu klar med en helt ny 
olie til overfladebehandling af vores trap-
per. Den er både mere miljøvenlig, nem-
mere for kunderne at vedligeholde, lugtfri 
og så kan den fås i flere farver og nuancer, 
lyder det fra en stolt og glad Henrik Elvin 
Jensen. Han er direktør hos VejleTrappen 
A/S, der er en del af Byggefirmaet Ove 
Jensen A/S, hvoraf han er medindehaver.

- Man kan nærmest få de farver man øn-
sker med vores nye olier, og det giver jo 
vores kunder nogle spændende mulighe-
der for at tilpasse deres trapper til hjem-
mets farver, forklarer Henrik Elvin Jensen, 
der ser mange muligheder med det nye 
produkt. Han uddyber videre, at de som 
noget helt nyt nu kan tilbyde en helt gen-
nemsigtig olie som efterlader overfladen 

som var det rå-træ, og de mørke olier 
giver mulighed for at erstatte de miljø-
tunge mørke træsorter, som eksempelvis 
mahogany, merbau, valnød med mere - 
med FSC-mærket hårdtræ, som i stedet 
kan indfarves så det ligner den ægte vare. 
Kunden opnår altså en design-, kvalitet- 
og økonomisk gevinst, og kan samtidig 
bevare en god samvittighed i forhold til 
miljøet. - Jo, vi forventer rigtigt meget af 
vores nye olie, konstaterer Henrik Elvin 
Jensen.

Det er vores bidrag
Bæredygtighed har altid været i højsædet 
hos VejleTrappen A/S, derfor gør de også 
konstant indsatser for at gøre det bedre 
og følge med tiden, når det handler om 
miljørigtige løsninger. 
- Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores 
produkter, og på at blive endnu bedre. Det 

er en vedvarende proces. Som noget af 
det nyeste har vi også fået indført, at der 
bruges genbrugsbølgepap og genbrugs-
plast ved emballering af vores produkter. 
Hvis vi selv monterer trapperne, pakkes 
de i tæpper. - Der er selvfølgelig mere ar-
bejde i at gøre det på denne måde, men 
det er bedre for miljøet og den ekstra tid 
vi bruger, sparer vi på emballagen siger 
Henrik Elvin Hansen. Men det er endda 
ikke alt, for når man taler om VejleTrap-
pen A/S’ produkter og håndtering heraf 
forsøges der så vidt muligt at tænke bæ-
redygtigt. Det indebærer for eksempel 
svanemærket montagelim, vandbaserede 
lakker, olier og maling. Træet der bruges 
til fremstilling af trapperne, er naturligvis 
også FSC-godkendt og kommer fra bæ-
redygtigt skovbrug

Henrik Elvin Jensen, der er indehaver af VejleTrappen A/S, fortæller, at virksomheden nu skifter over til en mere miljørigtig olie til træ, 
hvor der også er mulighed for at vælge flere farver. 

Jeres annonce indsættes her

• VejleTrappen A/S har eksisteret siden 1982 og er i dag et meget velrenommeret trappefirma i Danmark, især på grund af trap-
pernes høje kvalitet.

• Virksomheden er en del af Byggefirmaet Ove Jensen A/S der for 40 år siden blev etableret af Henrik Elvin Jensens far, Ove 
Jensen. Han trådte ud af den daglige drift i 2012, da sønnen Henrik Jensen og Martin Hermansen overtog ejerskab og drift i et 
glidende generationsskifte.

• VejleTrappen A/S producerer trapper i alle ender af skalaen med både klassiske, enkle, moderne, minimalistiske, spartrapper, 
hems, glas-, stål- og projekttrapper, og de leverer til både erhvervslivet og private.
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