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Het maken van ambachtelijke trappen is een vak apart. De echte vakman kan voor klanten een trap ontwerpen die volledig volgens wens en op maat gemaakt is. Smits Exclusieve trappen is een bedrijf waar ambachtelijk werk hand in hand
gaat met het gebruik van moderne apparatuur. “Ook wij waren aangenaam verrast bij de ontdekking dat een breedband
schuurmachine zowel sneller als kwalitatief beter werk verricht in vergelijking met het traditionele handwerk,” zo laat
Carold Smits als één van de eigenaren weten.
Samen met zijn vader is hij specialist op het
gebied van exclusieve trappen. Vele vormen
zijn daarbij mogelijk. Het ambachtelijk maken
van diverse modellen is hun vak. “Wij hebben
altijd met een handschuurmachine gewerkt.
Dat was voor ons tot die tijd de enige oplossing. Dat kostte veel energie en tijd. Van
meer moderne machines was toen nog geen
sprake.” Na bezoek aan diverse vakbeurzen
ontstond contact met Boere, specialist in
schuurmachines. “Al snel bleek dat de moderne apparatuur ook diverse mogelijkheden had
om apart vakwerk te verrichten. Vanaf dat
moment was onze interesse gewekt.”

“Als we een bepaalde bewerking handmatig
uitvoeren, kostte dat tien manuren. Met de
moderne apparatuur ben je met een uurtje
klaar. Dat scheelt dus tijd en geld. Zo werd
de aanschaf van een breedbandschuurmachine met twee schuuraggregaten toch heel
aantrekkelijk.”

Verademing
Om zeker te zijn van hun zaak, bekeek Carold
Smits en zijn vader ook enkele andere aanbieders. “Die apparatuur kon echter niet tippen

aan de mogelijkheden die de schuurmachines
van Boere ons te bieden hadden. Daardoor
werd het mogelijk om echt specialistisch te
werk te gaan. Het is zelfs een verademing.
Wij leveren kwaliteit en verwachten bij de
aanschaf van apparatuur een zelfde standaard.
Het blijven toch trappen met individuele kenmerken waarmee de klant zich onderscheidt.
Door de combinatie van ambachtelijk handwerk met perfecte moderne machines kunnen
wij de garantie blijven bieden van een uniek
product.” ❚

Advies
Het contact tussen Smits en Boere werd concreter nadat een delegatie van de schuurmachine specialist een bezoek had gebracht aan
het familiebedrijf. “Hun advies was voor ons
doorslaggevend om tot aanschaf over te gaan.
In feite verkopen zij apparatuur aan fabrieken
die de hele dag druk in de weer zijn. Daarvan
is bij ons geen sprake. Daarom ontstond bij
ons de vraag: zijn jullie machines interessant om onze trappen mee te maken?”
De adviseurs van Boere bestudeerden de
bedrijfssituatie bij Smits nauwkeurig. “Hun
advies was puur situatiegericht. Ze hebben
een aantal soorten hout, waar wij veel mee
werken, meegenomen en bewerkt.” Vader
en zoon Smits moesten erkennen dat bij
handmatig schuren toch de zwaaien zichtbaar
bleven. Dankzij de breedband schuurmachine
van Boere was hiervan niets meer te zien.
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