
Perfectie tot in detail 
met trenovo traprenovatie
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Het professionele trappensysteem 
voor renovatie en nieuwbouw



3

Inhoudsopgave

Accessoires

Stijlvol belicht

Milieu

trenovo kwaliteit

trenovo impressies

trenovo Homeline 

trenovo Objectline

Materialen – Alles uit één stuk

UNICLIC verbinding

Het systeem

Het bedrijf

12

14

16

17

18

20

22

10

8

6

4



4

De BHK hout- en kunststof KG H. Kottmann heeft zich ontwikkeld vanuit een
voormalig timmerbedrijf en expeditiebedrijf tot een internationaal opererend bedrijf 
met productielocaties in Duitsland, Groot-Brittannië en Litouwen.

Met de kracht van meer dan 40 jaar ervaring met de productie in eigen beheer van
producten voor interieurtoepassingen werd in 2010 het professionele traprenovatie-
systeem trenovo ontwikkeld. 

Trenovo is de totaaloplossing voor nieuwbouw en renovatie en biedt professionaliteit 
tot in detail. Zowel in de materialen, de verwerking als het design.

Het trenovo trapsysteem betekent voor u als klant de hoogste kwaliteitsgarantie. 

40 Jaar
Ervaring & Kwaliteit

Heinz Kottmann · Bedrijfsleider en vennoot
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Kwaliteit die overtuigt
Het trenovo 
trapsysteem wordt 
in eigen beheer 
gefabriceerd
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Voor zowel laminaat- als vinyltrappen bieden de onderdelen van het trenovo trapsys-
teem u een complete oplossing met 100% match in decor van traptreden, alle afwerk-
plinten, profielen en laminaatvloeren.

Traptrede met Uniclic-verbinding

Led-verlichting met RVS design

Groot hoekprofiel voor afwerking trapwangen

LED strip voor treden

Traptreden in diverse lengte- en 
dieptematen, maatwerk 

mogelijk tot 280 cm breedte

Stootborden in diverse lengtematen

Stabiliseringsprofiel voor uitgesleten of niet-stabiele traptreden 

Het professionele trap-
systeem voor renovatie 
en nieuwbouw.
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Click laminaatplinten voor wandmontage

Laminaat voor de overloop met 
Uniclic-verbinding

U-profiel voor wandmontage

Overgang naar de wangen

Afdekkap voor aan de zijkant van open treden

Siliconen afwerkkit in kleur

Hoekprofiel om de onderkant perfect af te dekken

Klein hoekprofiel voor aan de zijkant open treden of 
snijkant van de overgang naar de wangen
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Perfecte, lijmloze, snelle verwerking en minimale materiaaldikte zijn kenmerkend voor 
dit systeem. Creëert een efficiëntie aansluiting op de overloop en waarborgt een per-
fecte aansluiting met de laminaatvloer in 100% hetzelfde design in het aangrenzende 
vloeroppervlak. Een bijkomend voordeel: de Uniclic-verbinding kan ook horizontaal in 
elkaar geklikt worden, wat het leggen op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals onder 
radiatoren en deurkozijnen vergemakkelijkt.

Gepatenteerde Uniclic-
verbinding



9

Naadloos de 
trap aan laten 
sluiten op de 
laminaatvloer 
op de overloop

Video met leginstructies te zien op 
YouTube! Eenvoudig “trenovo” als 
zoekterm invoeren.



Of het nu om een trap, vloer of randafwerking gaat, het trenovo trappensysteem biedt 
absoluut 100% matchende decoren. Zowel bij de laminaat- als vinylcollectie.

10

Alles uit één stuk
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100% matchende 
decoren
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Accessoires in één 
oogopslag

Hoekprofiel 22/45 Afdekking onderaanzicht
De tredes zijn perfect geprofileerd waardoor een 
nauwkeurig passende montage van het hoekprofiel 
22/45 mogelijk is in het profiel. Dit vereenvoudigt het 
zagen en de montage van het stootbord.

Hoekprofiel 8/20
Het “kleine” hoekprofiel is de ideale oplossing voor 
het afdekken van zaagkanten bij enkel- of meervoudi-
ge open trappen of trapwangen.

Clickplinten
De ideale oplossing voor overlopen of andere 
gedeelten waar u het zelfde decor als de trap doorlegt.
Door de eenvoudige, hoogwaardige optiek krijgt u een 
aantrekkelijke wandafwerking.

Hoekprofiel 8/100
De optimale oplossing voor trapwangen tegen de 
muur.

U-afdekprofiel 8/68 en 8/83
Met het U-profiel voorziet u open trappen aan de 
achterkant van een afwerking met hetzelfde design, 
maar ook trapwangen kunnen met dit profiel in een 
handomdraai worden afgewerkt.

LED hoekprofiel 22/45
Profieltechnisch identiek aan hoekprofiel 22/45, maar 
met voorgefreesde uitsparing waarin de LED trapver-
lichting onzichtbaar kan worden geïntegreerd.
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Het passende 
profiel voor 
elke trap
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Stijlvol belicht

Licht is een wezenlijk designelement dat zich fantastisch in elke trap laat integreren.
Het creëert het gevoel van ruimte & sfeer en biedt natuurlijk ook altijd een stuk zekerheid.
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Licht creëert 
atmosfeer en 
zekerheid
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Natuurlijk milieubewust
Bij trenovo voelen wij ons als mens en als onderneming verplicht er alles aan te doen om onze grondstoffen te 
ontzien en ons milieu te beschermen. Ook het trenovo trapsysteem wordt daarom met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid voor de natuur geproduceerd. Bij de keuze van materialen letten wij 
er op dat die kwalitatief hoogwaardig, natuurlijk en milieubewust geproduceerd worden. Wij gebruiken hout-
grondstoffen die uit duurzame bosbouw worden verkregen. Dat herkent u aan de PEFC-certificering, die onze 
producten kenmerkt.

Onze basiswaarden hebben een systeem. Daarom laten wij regelmatig de nakoming van milieurichtlijnen, 
productkwaliteit en arbeidsveiligheid controleren. Sinds het jaar 2000 zijn wij ISO 9001 en ISO 14001 gecerti-
ficeerd. Restafval uit hout en papier verbranden wij in onze eigen verbrandingsinstallatie en we gebruiken de 
vrijgekomen energie voor warmte- en stroomvoorziening.

Milieu
™
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trenovo kwaliteit

Zijdematte en natuurlijk voelbare oppervlaktestructuren

Bijzonder slijtvaste toplagen 

Laminaat houtdecor

Vinyl houtdecor

Vinyl natuursteendecor

Homeline 

Objectline 

antistatisch

waterbestendig

waterbestendig brandveiligs-
heidsklasse 

Bfl-1

geschikt voor intensief 
huishoudelijk gebruik

geschikt voor normaal 
commercieel gebruik

Alle trenovo Objectline trappen beantwoorden 
qua eigenschappen inzake gezondheid, veiligheid 
en energiebesparing aan de norm EN 14041

slag- en stoot-
bestendigdig

slijtvast licht- en 
zonbestendig

emissieklasse E1 ongevoelig voor 
vlekken

geschikt voor 
vloerverwarming 
(warmwatersy-

stemen)

antisliplaag R10 loopgeluidreductie

Gebruikklasse

Gebruikklasse

geschikt voor intensief 
huishoudelijk gebruik

geschikt voor intensief 
commercieel gebruik

geschikt voor sterk 
industrieel gebruik

antisliplaag R10

Alle trenovo Homeline trappen beantwoorden 
aan de laminaatnorm EN 13329

slag- en stoot-
bestendig

sigaretin-
brandingsvrij

slijtvast licht- en 
zonbestendig

ongevoelig voor 
vlekken

bestand tegen 
schoonmaakmid-
delen (huishoud-

chemicaliën)

bestand tegen 
schoonmaakmid-
delen (huishoud-

chemicaliën)

emissieklasse E1

geschikt voor 
vloerverwarming



18

trenovo impressies
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Laat u inspireren 
door de diversiteit 
aan creatieve 
mogelijkheden
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Ahorn

Essen natuur

Beuken

Trenovo Homeline biedt u negen verschillende laminaat designs in authentieke houtdecoren.
Van licht ahorn tot en met donker wengé, voor elke smaak is er een fraai decor te vinden.
De voelbare oppervlaktestructuren zijn op de overeenkomende houtsoorten afgestemd en hebben 
een licht geoliede uitstraling. Dat maakt de decoren bijzonder mooi en natuurlijk.

Homeline

Eiken
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Zilvereik

Noten

Wengé

Kersen

Eiken gekalkt
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Renovatietraptreden met brandveiligsheidsklasse Bfl-1 
Trenovo Objectline traprenovatiereden zijn met hun robuuste vinyloppervlakken een 
alternatief voor laminaat in huiselijk gebruik, maar ook perfect toepasbaar in projecten, 
zoals appartementencomplexen en kantoorgebouwen. De drie houtdesigns en drie 
authentieke steendesigns zijn zeer natuurgetrouw! Objectline renovatietraptreden: Door 
de vinyl toplaag een extreem hoge elasticiteit, aangenaam loopcomfort en eenvoudige 
reiniging.

Objectline

Graniet licht

Graniet antraciet

Graniet natuur
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Wit eiken gekalkt

Eiken natuur

Eiken antiek



www.trenovo.de

01
 / 

20
14

 · 
Dr

uk
- e

n 
ze

tfo
ut

en
 zi

jn
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

 D
it 

is 
dr

uk
w

er
k,

 k
le

ur
en

 k
un

ne
n 

af
w

ijk
en

 v
an

 d
e 

w
er

ke
lij

kh
ei

d.


