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TREL SYSTEMS AG
breidt met de producten KS, WS en RS de internationale standaard voor de verbouwingsbran-
che uit. Gebaseerd op industrieel geproduceerde, gestandaardiseerde halffabricaten kunnen de 
TREL-systemen KS, WS en RS probleemloos bij alle planningen voor een verbouwing worden 
betrokken. De prefab-systemen worden rationeel en dus tijdsbesparend en exact tot wanden 
voor de meest verschillende toepassingen samengevoegd. Daarbij staan de eisen aan functi-
onaliteit en esthetica gelijkwaardig op de voorgrond. De gepatenteerde TREL-systemen maken 
het voor de planner mogelijk om individueel op structuren en functies van ruimten in te gaan. 
Op het presentatievlak in een winkel, het puur functioneel gebruik op zakelijk gebied, en in de 
privéwoonomgeving kunnen de meest veelsoortige oplossingen worden gerealiseerd. Nu komt 
creativiteit van pas!
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NIEUWE TIJDEN IN DE BINNENHUISVERBOUWING

DUIDELIJKE LIJN. 
De horizontale en 
verticale lijnvoering 
van het systeem 
is zeer duidelijk en 
markant. De mo-
derne, minimalisti-
sche vormtaal past 
zich in esthetica en 
functionaliteit aan 
elk architectonisch 
ruimteconcept aan.

TREL KS is gebaseerd op de wereldwijde droogbouwstandaard en 

breidt deze uit met nieuwe functionaliteit en esthetica: Simpele droog-

bouwwanden en -plafonds krijgen door TREL KS plasticiteit  

in de vorm van overgangloos aangebrachte rompen, die in grootte  

en plaatsing willekeurig gepland en vormgegeven kunnen worden.  

Zo schept het systeem nieuwe ruimte in de ruimte en breidt de mo-

gelijkheden van de moderne binnenhuisarchitectuur uit:  

Esthetisch en functioneel, gereduceerd en exact.

COMPLEET DOORDACHT 
De modulair willekeurig samengestelde 
rompen vormen een gemeenschap-
pelijke onderconstructie met CW/
UW 75-profielen. Door het intelligente 
TREL KS-bevestigingssysteem kunnen 
de rompen nog tijdens het opbou-
wen traploos in de profielen worden 
verschoven. Een gewapende bedding 
aan de voorranden en de impregnering 
van de houten elementen voorkomen 
scheurvorming bij de overgang naar 
gips. Voldoende materiaalhardheid 
maakt beschermende randprofielen 

overbodig. Er ontstaan snel en eenvou-
dig zuivere en stabiele randen, exacte 
overgangen en gladde oppervlakken.

LEVENDIGE KLEUREN 
Het kleurenconcept van architectuur 
en binnenhuisarchitectuur kan in de 
vormgeving van de oppervlakken van 
rompen en wanden op veelsoortige 
wijze worden voortgezet. Zo kunnen 
bijvoorbeeld doelbewust alleen de 
achtervlakken van de rompen in een 
uniforme kleur worden gelakt. Het is 
ook mogelijk om de zij- of wandvlakken 

visueel te benadrukken om decoratieve 
accenten te zetten. Ook grafische 
en illustratieve elementen kunnen 
een speels contrast vormen met het 
rechtlijnige en in zijn effect duidelijke en 
exacte systeem.

INDIVIDUEEL
Het systeem kan door het gebruik van 
deuren, vloeren, inbouwlampen en 
stellingen van verschillende materia-
len zoals hout, glas, gekleurd glas of 
acryl in functionaliteit en vormgeving 
worden uitgebreid. Bovendien kan 
led- of halogeenverlichting worden 
ingebouwd, evenals wandcontact-
dozen en netwerkaansluitingen. Een 
ander populair gebruik is de vitrine in 
een showroom – door uitrusting met 
een glazen deur als front van de romp. 
Standaardboringen bijv. voor scharnie-
ren en plankendragers zijn al aanwezig 
en worden, als ze niet worden gebruikt, 
eenvoudig dichtgeplamuurd.
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Werking van de klemmen

Het TREL Korpu-systeem is gebaseerd op een gepatenteerd klem-

systeem, dat met de standaard-droogbouwelementen werkt.

GEWOONWEG GENIAAL 
Het TREL Korpu-systeem bestaat uit 
slechts twee componenten: gestan-
daardiseerde houten elementen en 
een intelligent bevestigingssysteem 
m.b.v. klemmen. En zo werkt het: De 
aaneengeschroefde Korpu wordt aan 
de open zijden van het CW-profiel aan 
de zijkanten door klemmen met de 
staanders verbonden. Daarbij wordt 
een bout door de voorgeboorde Kor-
pu-zijde in de klem gedraaid (ingezette 
schroefdraad) en zo in de staanders 
(CW 75-profiel) vastgeklemd. De 
klem trekt het staanderprofiel in twee 
voorgefreesde groeven van de romp 
en zorgt zodoende voor een hoge 
stabiliteit en een statisch karakter van 
de constructie. Let er hierbij op dat de 
gestandaardiseerde CW-profielen ver-

schillend lange profielbladen hebben. 
De groefdiepten van de romp zijn zo 
ontworpen dat de kortere profielblad-
zijde in de voorste groef moet worden 
geklemd.

50 mm

48 mm

SYSTEEMCOMPONENTEN

1.  M6-bout

2.  TREL KS houten element

2.1.  Voorgefreesde groeven voor het 75 mm 

 CW-profiel

3.  TREL KS-klemmen

3.1.  Gat met M6-schroefdraad

4.  75 mm CW-profiel
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Integratie van de systeemklem

1 2 3

Klikverbinding met het staanderprofiel

1) De vier zijden van de nisromp wor-
den aan elkaar geschroefd.  
Let op: De horizontale platen 
liggen tussen de verticale!

2) De achterwand wordt doorgaans 
van gipsplaat gemaakt en vastge-
schroefd. TIP: Korpu gewoon als 
sjabloon gebruiken! Als de achterwand 
als houder voor een tv dient, dient 
deze achterwand gemaakt te worden 
van een spaan- of mdf-plaat van min. 
19 mm! Aan de verticale zijden worden 
evenveel spanklemmen gemonteerd 
als er boringen zijn. Gewoon de bout 
door het voorgeboorde gat steken en 
in de schroefdraad draaien.

3) Nu worden twee 75 mm 
CW-profielen in de 75 mm  
UW-vloer- en plafondprofielen gezet  
en de voltooide Korpu(‘s) wordt/wor-
den ertussen geplaatst. 

Verbinding van de systeemonderdelen

EENVOUDIGE MONTAGE EN EEN PERFECT RESULTAAT
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Het CW-profiel (kortere profielbladzijde 
naar voren!) op de Korpu(‘s) drukken. 
Door met de duim tegen de bouten 
aan de binnenkant te duwen, sluiten 
de profielbladen in de groeven van 
de romp. De bouten van de klemmen 
worden lichtjes aangedraaid, zodat de 
Korpu in de hoogte nog kan worden 
gericht.

4) De Korpu-elementen kunnen nu 
horizontaal en verticaal gericht worden 
en door vast aandraaien van de bouten 
worden gefixeerd. Nu worden aan 
de horizontale zijden spanklemmen 
gemonteerd. CW-profielen aan boven- 
en onderzijde van de rompen zijn als 
aanslag voor het vastschroeven van de 
gipsplaten nodig en beschermen tegen 
het doorbuigen van de boven- en 
onderzijde.

4 Richten en bevestigen
Minimumafstand bij wandnissen  

en vitrines in gipsplaatwanden

De minimumafstand van de  

Korpu-elementen wordt bepaald door 

de CW-profielen. Deze bedraagt 100 

mm vanuit de buitenranden van de 

Korpu-elementen. Omdat de sys-

teemonderdelen van de Korpu egaal 

met de wandvlakken geplamuurd 

worden, wordt de minimumafstand 

van de zichtbare nissen tot ca. 140 

mm verhoogd!

Voor de overgang van een breed 

bouwelement naar meerdere kleinere 

rompen moet een constructieveran-

dering op de kenmerkende droog-

bouwwijze worden uitgevoerd. 

UW/75

CW/75
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GENIAAL EENVOUDIG. 
Het TREL Korpu-systeem biedt door 
de modulaire opbouw een hoge 
flexibiliteit in de vormgeving. Alle 
Korpu-elementen van een bepaalde 
diepte (standaard 180 mm en 350 mm) 
zijn met elkaar te combineren en als 
vloer-plafondelement of als zijdeel te 
gebruiken. De verpakkingseenheid be-
staat hierbij uit 2 elementen van gelijke 
lengte en diepte.

VOORBEELD: er moet een TREL-
Korpu van 180 mm diepte, bestaand 
uit 400 mm brede vloer- /plafondele-
menten en zij-elementen van 800 mm 
lengte worden gebouwd.

Het TREL KS-modulesysteem kan individueel volgens uw ideeën gecombineerd wor-

den en kan in standaard-droogbouwelementen worden geïntegreerd.

Aantal  8 stuks  6 stuks   1 verkoopeenheid   1 verkoopeenheid
       = 2 stuk   = 2 stuk

Omschrijving Snelbouwbouten TREL KS-klemmen TREL KS   TREL KS 
  4,2 x 65  met schroefschacht 400 x 180 x 19  800 x 180 x 19

MODULAIR OP TE BOUWEN & INDIVIDUEEL TE COMBINEREN
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Assortiment TREL KS standaardelementen

200 mm - 2600 mm

De TREL Korpu-systeemonderdelen 
bestaan uit spaanplaat P3 (V100)  
E1 - 19 mm en zijn aan een zijde 
voorzien van een plamuurgleuf en een 
dubbele groef voor 75 mm staander-
profielen. Conform de maten van de 
Korpu-systeemonderdelen  
zijn klemboringen voor de verbinding 
met de staanders, met het TREL  
KS-klemmensysteem, geïntegreerd.

Voor uw individuele planning leveren wij TREL KS (Korpu-systeemonderdelen) standaard in de diepten 180 mm en 

350 mm. Realiseer uw geheel persoonlijke ideeën met behulp van goedkope standaardonderdelen!

10

Eenzijdige
plamuurgleuf

Dubbele groef 
12,5 mm naar 

achteren verplaatst

Klemmenboring

200 mm 600 mm 1000 mm 1400 mm400 mm 800 mm 1200 mm 2000 mm 2600 mm

MET STANDAARDELEMENTEN NAAR EEN INDIVIDUEEL RESULTAAT

TREL KS
Standaard
maten

Diepte
350 mm

Diepte
180 mm
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TREL KS Korpu-systeemonderdelen Standaard

Glazen inlegplaten

Glazen deuren

Toebehoren en maatwerk

Bevestigingstoebehoren

Het TREL KS-klemmensysteem is 

apart bij de houten elementen te 

bestellen. Het aantal benodigde 

klemmen is afhankelijk van de lengte 

van de houten elementen (zie pag. 8).

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 B	x	D	in	mm

10102001801900	 TREL	KS	-	Standaard	200/180	 200/180
10104001801900	 TREL	KS	-	Standaard	400/180	 400/180
10106001801900	 TREL	KS	-	Standaard	600/180	 600/180
10108001801900	 TREL	KS	-	Standaard	800/180	 800/180
10110001801900	 TREL	KS	-	Standaard	1000/180	 1000/180
10112001801900	 TREL	KS	-	Standaard	1200/180	 1200/180
10114001801900	 TREL	KS	-	Standaard	1400/180	 1400/180
10120001801900	 TREL	KS	-	Standaard	2000/180	 2000/180
10126001801900	 TREL	KS	-	Standaard	2600/180	 2600/180

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 B	x	D		x	H	in	mm

10201981650504	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 198	x	165	x	5
10203981650504	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 398	x	165	x	5
10205981650504	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 598	x	165	x	5
10207981650504	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 798	x	165	x	5
10209981650604	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 998	x	165	x	6
10203983350504	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 398	x	335	x	5
10205983350504	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 598	x	335	x	5
10207983350504	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 798	x	335	x	5
10209983350604	 TREL	KS	-	Glazen	inlegplaten	 998	x	335	x	6

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 B	x	D		x	H	in	mm

10407571950504	 TREL	KS	-	Glazen	deur		 757	x	195	x	5
10403573950504	 TREL	KS	-	Glazen	deur		 357	x	395	x	5
10405573950504	 TREL	KS	-	Glazen	deur		 557	x	395	x	5
10407573950504	 TREL	KS	-	Glazen	deur		 757	x	395	x	5
10409573950504	 TREL	KS	-	Glazen	deur		 957	x	395	x	5
10405575950504	 TREL	KS	-	Glazen	deur		 557	x	595	x	5
10300700261000	 TREL	KS	-	Glazen	deur		 	 ---

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 B	x	D	in	mm

10102003501900	 TREL	KS	-	Standaard	200/350	 200/350
10104003501900	 TREL	KS	-	Standaard	400/350	 400/350
10106003501900	 TREL	KS	-	Standaard	600/350	 600/350
10108003501900	 TREL	KS	-	Standaard	800/350	 800/350
10110003501900	 TREL	KS	-	Standaard	1000/350	 1000/350
10112003501900	 TREL	KS	-	Standaard	1200/350	 1200/350
10114003501900	 TREL	KS	-	Standaard	1400/350	 1400/350
10120003501900	 TREL	KS	-	Standaard	2000/350	 2000/350
10126003501900	 TREL	KS	-	Standaard	2600/350	 2600/350

Artikelnummer  Omschrijving

10300700350000 TREL KS-klemmensysteem in   
 doos 50 Spanklemmen + schroe   
 ven met verzonken kop, 
 24 Glas plaathouders, 120 snel  
 bouwschroeven
10300700350100 TREL KS-klemmensysteem in zak
 10 Spanklemmen + schroeven met  
 verzonken kop, 24 Snelbouw-  
 schroeven 

MDF-deuren, decordeuren, 
schuiflades
De TREL KS-elementen kunnen ook 
voorzien worden van gedecoreerde 
of verfklare mdf-deuren. Deze zijn 
individueel volgens uw ideeën lever-
baar. Ook schuiflades zijn als maatwerk 
verkrijgbaar.

Speciale maten
De houten TREL KS-elementen 
worden als ruw bouwelement geleverd 
en moeten nog een eindbehandeling 
ondergaan. Hierdoor heeft u de moge-

lijkheid om met geschikt gereedschap 
de elementen zelf aan te passen. We 
bieden u de TREL KS-producten ook 
in individueel gemaakte, speciale ma-
ten aan. Op de millimeter nauwkeurige, 
speciale lengtes, breedtes en dieptes 
zijn te produceren.

Dubbelzijdige dubbele groep en 
plamuurgleuf
Verder zijn er ook een extra tweede, 
gefreesde dubbele groef en een twee-
de plamuurgleuf aan de achterzijde 
mogelijk. Hierdoor kunnen wandope-

ningen zoals doorgeefluiken, lichtban-
den en aan beide zijden bereikbare 
kasten in wanden gemaakt worden.
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MEDIAWAND
De nis-elementen zijn uitstekend geschikt voor het bouwen van mediawanden. Hierbij verdwijnen alle kabels achter het 
voorzetwandsysteem.

ZOLDERVORMGEVING
Als zolderkast schept TREL KS veel opbergruimte die bij traditionele bekleding verloren gaat. Deze past optimaal in de dak-
schuinte en zorgt zo voor een sfeervol totaalbeeld.

SCHOORSTEENWAND
Door de TREL nis-elementen kunnen bouwkundige zwaktes ideaal worden bekleed. Zo wordt het totaalbeeld opgewaard-
eerd.

BADKAMER
In de badkamer verdwijnt de sanitaire installatie achter voorzetwanden. De nis-
elementen TREL KS met een diepte van 180 mm zijn wat betreft inbouwdiepte 
ideaal, verbeteren het totaalbeeld en zorgen voor een aangename atmosfeer.
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BEPLANKEN. 
TREL KS-systeemonderdelen zijn voor 
het inbouwen in voorzetwanden en ove-
rige bekledingen van 12,5 mm gipsplaat 
voorzien. Bij scheidingswanden die een 
ruimte afbakenen en vooral bij brandsec-
torwanden moeten daarom de sys-
teemonderdelen vóór de voltooide wand 
in een eigen bekleding / voorzetwand 
worden gebruikt. 
1) Het TREL KS-systeem is in het 
algemeen ontworpen voor het gebruik 
tussen CW/75-profielen. 
2) Bij wandsectoren die met een 
dubbele beplanking moeten worden 
gebouwd, moet tussen de KS-bouwele-

menten de tweede platenlaag naar 
binnen op CW/50-profielen worden 
uitgevoerd. Voor dubbel te beplanken 
sectoren (bijv. in voorzetwanden in 
badkamers) in UW/75 een UW/50 
met CW/50-profielen. Omdat de TREL 
KS-elementen de staanderconstructie 
aanzienlijk verstevigen en het aan-
tal staanders verhoogd is, moet bij 
geringe afstanden van de elementen 
worden gecontroleerd of een dubbele 
beplanking noodzakelijk is.

PLAMUREN. 
3) De voorranden verlopen trapsgewijs 
en hebben een vooruitstekend (A) en 
een terugvallend gedeelte (B). In deel 
(B) wordt de wapeningsband (C) voor 

afdekking van de voegen ingepla-
muurd (D). Het deel (A) vormt later de 
harde binnenrand van het systeem 
en maakt het tijdrovend plaatsen van 
randbeschermingsprofielen overbodig. 
Voor het verven resp. lakken van het 
wandvlak raden we het gebruik van 
een schildersvlies aan. Door deze con-
structie ontstaat er voor de TREL-Kor-
pu een binnenbreedtemaat in overeen-
stemming met de elementlengte van 
het TREL KS-systeemonderdeel. De 
binnenhoogtemaat wordt door het sys-
teem 2 x 19 mm minder (dikte van het 
vloer-/plafondelement). De voorbeeld-
Korpu heeft dus de binnenmaten 400 
mm x 762 mm x 180 mm (BxHxD)

DE BEVESTIGINGSKLEMMEN BIJ 
DE HOUTEN ELEMENTEN
Vanwege de modulaire opbouw van 
het TREL Korpu-systeem zijn de 
houten elementen, bevestigingsklem-
men en bouten apart te bestellen. Hoe 
langer een Korpu-element is, des te 
meer klemmen er nodig zijn.

Voor dubbel te beplanken sectoren (bijv. in voorzetwanden in 
badkamers) in UW/75 een UW/50 met CW/50-profielen instellen.

Op de enigszins uitstekende binnenrand worden met de 
plamuurmassa alleen de poriën van het snijvlak afgesloten.

B)
3)

C)

D)

A)

De horizontale onderdelen worden 

tussen de loodrechte zijdelen 

vastgeschroefd.

De snelbouwschroeven 4,2 x 65 

worden door de vlakboringen in de 

kopse boringen geschroefd.

TREL	KS–maat										Klemmen

200	mm	 									1	stuks	(per	element)
400	mm	 									2	stuks	(per	element)
600	mm	 									2	stuks	(per	element)
800	mm	 									3	stuks	(per	element)
1.000	mm	 									3	stuks	(per	element)
1.200	mm	 									4	stuks	(per	element)
1.400	mm	 									4	stuks	(per	element)
2.000	mm	 									5	stuks	(per	element)
2.600	mm	 									9	stuks	(per	element)

TREL KS - Het wandnis-systeem
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TREL WS-wandopeningselementen / bovenlichten (2 elementen per 

verpakkingseenheid)

Voorbeeld

Voorbeeld voor 100 mm dikke design-
wanden die de ruimte niet afbakenen.

Licht is een belangrijk middel voor vormgeving - zowel in de architectuur als 

in de binnenhuisarchitectuur. De TREL-wandopeningselemenenten worden 

met het gepatenteerde klemmensysteem van TREL snel en eenvoudig in de 

droogbouwwand geklikt. Ze zijn geschikt voor wanddiktes van 100 mm en 

125 mm en werken met CW/75-profielen.

De uit P3 (V100) E1 19 mm spaanplaat 
bestaande wandopeningselementen 
kunnen individueel open ingebouwd 
worden of van glas worden voorzien. 
Wandkozijnen en -openingen kun-
nen in de gebruikelijke TREL-kwaliteit 
zonder beschermende randprofielen 
worden gemaakt. De open wandafslui-
tingen zien er geplamuurd hetzelfde 
uit als de wand. De houten elementen 
zijn ontworpen voor de enkelvoudige 
(elementbreedte 100 mm) en dubbele 
(elementbreedte 125 mm) beplanking. 
Naast het bovenlicht B/H 1132/400 
mm zijn lengten van 2000 mm en 2600 
mm leverbaar.

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 	 B	x	D		x	H	in	mm

112113204001901	 TREL	WS	bovenlicht	1132/400	 	 1132/400/125
111200001001900	 TREL	WS	wandopeningselement	2000/100	 		2000/100/19
111200001001900	 TREL	WS	wandopeningselement	2600/100	 		2600/100/19
111200001251900	 TREL	WS	wandopeningselement	2000/125	 		2000/125/19
111200001251900	 TREL	WS	wandopeningselement	2600/125	 		2600/125/19

TREL WS   DAS WANDÖFFNUNGSSYSTEM
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TREL RS - Het inbouwkastsysteem

NIEUWE TIJDEN IN DE BINNENHUISVERBOUWING

TREL RS zorgt in een handomdraai voor hoogwaardige inbouwkas-

ten, inloopkasten, ruimteverdelers en toonbanken. De moderne in-

bouwmeubelen bekoren door een eenvoudige montage van gestan-

daardiseerde bouwelementen en een duidelijk, modern design. De 

combinatie van kastcomponenten en droogbouwelementen maakt 

voor het eerst perfect in de wand geïntegreerde inbouwmeubelen 

mogelijk. De wand-, vloer- en plafondaansluitingen gebeuren op 

droogbouwwijze met gipsplaat.

TREL RS VOORZETWANDMON-
TAGE – INNOVATIEVE TECHNIEK 
IN PLAATS VAN MAATWERK. 
Zoals gebruikelijk kunnen met TREL 
RS inbouwkasten voor bestaande 
gebouwwanden worden gepland. 
Gecompliceerd opnemen van de ma-
ten en duur maatwerk zijn dankzij de 
innovatieve TREL-techniek niet meer 
nodig. De diverse standaardmaten en 
de variabele bekleding met gipsplaten 
zorgen voor exact passende inbouw-
kasten.

IN EEN FASE KAST EN WAND 
BOUWEN. 
Naast de klassieke inbouwkasten vóór 
de wand kunnen met TREL RS ook 
tegelijkertijd een inbouwkast en een 
nieuwe wand in droogbouwstandaard 
worden gemaakt. Met dit doel kunnen 
aan de bouwonderdelen binnen enkele 
seconden wandstaanders worden 
aangebracht.

FLEXIBELE VORMGEVING VAN 
DE PLATTEGROND. 
Wanneer de eisen aan de ruimte veran-
deren of bij een verhuizing kunnen de 
kleine gipsplaatstrips die de kastaan-
sluitingen vormen, eenvoudig worden 
verwijderd en het kastgedeelte kan 
opnieuw worden ingebouwd. Daardoor 
is het systeem ook uitstekend geschikt 
voor huurwoningen of regelmatig ver-
anderende kantoortuinen. Verder kan 
TREL RS zonder aan vloer en plafond 
verankerde kozijnprofielen worden op-
gesteld en geeft zo de mogelijkheid om 
ook in ruimtes met systeemplafonds te 
worden gebruikt. 

INDIVIDUELE MOGELIJKHEDEN 
VOOR VORMGEVING. 
Bij het systeem passende legplanken, 
schuiflades, kledingstangen en deuren 
zorgen voor individuele design- en 
gebruiksmogelijkheden. TREL RS is 
compatibel met het wand-nis-systeem 
TREL KS.
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HOOGWAARDIGE MATERIALEN.
De TREL RS-kastelementen bestaan 
uit hoogwaardige, direct gecoate 
spaanplaat, wit E1 W 300 MP. De 
romp en vloeren zijn 19 mm dik. 
De achterwand is met een dikte van 12 
mm buitengewoon stabiel. 
De voorranden hebben een ABS-
randstrip van 2 mm.

TREL RS INBOUWKASTEN MET VOORDELEN DIE OVERTUIGEN:
geen kennis over houtbewerking noodzakelijk // eindeloos bouwsysteem met 
prefab-onderdelen // in gipsplaatwanden te integreren // klikverbinding met 
CW /75-standaardprofielen // wand- en plafondaansluitingen op droogbouw-
wijze // 12 mm dikke achterwanden (vrij bewegend in de groef) // achter-
wand installeren / elektriciteitsvoorziening met standaardcontactdozen // 
kan tegelijkertijd scheidingswanden vormen die de ruimte afbakenen // hoge 
geluidsisolatie door optimaal absorberende achterwand van 12 mm // opti-
onele wandstaanders voor de achterzijde // zonder verankering aan plafond 
en vloer van de kozijnprofielen te monteren // systeem compatibel met alle 
TREL-producten, bijv. TREL KS // door oplossing met klemmen schadeloos 
te demonteren voor een nieuwe bestemming

+ + + + +
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MONTAGE ALS SYSTEEM VÓÓR EEN BESTAANDE WAND

1) Als eerste worden de kozijnprofie-
len UW/CW 75 voor de voorzetwand 
conform de systeemdieptes op een 
afstand van 420 of 620 mm vóór de 
wand gemonteerd. De voor de front-
verbinding noodzakelijke profielen CW 
75 mm worden met de open zijde naar 
elkaar in de kozijnconstructie gezet. 

Net als bij KS-producten moet hierbij 
het kortste CW-blad naar de voorzijde 
gericht worden. Nu wordt een van 
de buitenzijden van de basiskast in 
het betreffende CW-profiel geklikt en 
vastgedraaid.

2) Er wordt nu een achterwand in de 
groef van de buitenzijde gestoken. Dan 
wordt de middelste zijde (aanbouwele-
ment) met de groef op de achterwand 
gestoken en de frontuitsparing wordt 
op het vloerprofiel aangebracht. De 
kastzijden worden door drie construc-
tieplanken met elkaar verbonden.

3) De bovenste (A) en de onderste (B) 
constructieplank worden hierbij met 
TREL klemmen met een CW-profiel 
aangevuld. De onderste constructie-
plank (a) wordt op de houderelementen 
gestoken. De bovenste en middelste 
constructieplank (b) worden met een 
schroevendraaier vastgeschroefd.

Tijdrovend op de millimeter precies meten en duur maatwerk zijn 

overbodig. Met TREL RS kunnen met standaardelementen exact 

passende inbouwkasten worden gebouwd. Selecteer eenvoudig uw 

combinatie uit het rastersysteem van het TREL RS-inbouwkastsys-

teem en pas uw kast, dankzij de droogbouwbekleding, op de mil-

limeter precies aan.

A)

B)
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4) Het inbouwkastsysteem TREL RS is 
ontworpen als eindeloos kastsysteem. 
Nu kan in overeenstemming met het 
hierboven beschreven procédé het 
gewenste aantal aanbouwelementen 
worden aangebracht. Het basisele-
ment heeft hiervoor in principe de 
beide buitenzijden met groeven. De 
aanbouwelementen moeten tussen de 
buitenzijden van de basiskast worden 
gezet. De afsluitende buitenzijde wordt 
opnieuw in het klemsysteem met een 
CW-profiel verbonden.

5) Vervolgens worden de vloer-, 
plafond- en wandaansluitingen met 
gipsplaat bekleed. Meer informatie hier-
over vindt u op pagina 21 „Bekleding 
met gipsplaat“.

Bovenste constructieplank 
met CW-profiel aangevuld.

De TREL RS-inbouwkasten kunnen 

uitgerust worden met deuren, schuif-

lades, legplanken en kledingstangen. 

Meer informatie vindt u op pagina 21 

„Assortiment“.
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KAST EN WAND IN ÉÉN FASE

INBOUWKAST EN SCHEIDINGSWAND TEGELIJK.

Alle TREL RS-kastzijden kunnen optioneel binnen enkele seconden 

met een 75 mm wandstaander worden uitgebreid. Zo bepaalt u zelf, 

of een kast voor een bestaande wand, of een kast samen met een 

nieuwe scheidingswand moet worden gebouwd. Door dit gepaten-

teerde procédé kunnen kosten en tijd bespaard worden. Bovendien 

bereikt u hiermee uitstekende geluidsisolatiewaarden. Goedgekeurde 

testresultaten bedragen 49 dB voor de tegelijkertijd opgestelde 

droogbouw-scheidingswand.
De montage van de kast gebeurt 
zoals het op de pagina’s 14 en 15 
is beschreven. Als aanvulling op het 
voorzetwandframe wordt met optio-
nele houten profielen de constructie 
voor een scheidingswand conform 
DIN gevormd. De RS-elementen wor-
den met de ingefreesde groef op de 
vloer in het UW-profiel gezet.

De CW-profielen met het aangesloten 

plafond-U-profiel onder het verlaagd 

plafond geschoven en aan de kast 

vastgeklemd.
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VOORZIJDE
Om het front bij systeemplafonds te 
bekleden wordt een staanderprofiel-
frame gebouwd. Hierbij worden de 
CW-profielen 10 mm korter dan de 
hoogte van de ruimte ingekort. Vloer- 
en plafond-UW-profielen worden in de 
CW-profielen gestoken. Nu worden de 
CW-profielen rechtop gezet en in de 
groeven van de buitenzijden van de 
kast geklikt. De aan de kast 

vastgeklemde CW-profielen houden 
het U-vloerprofiel onder de kast vast. 
De ingeklikte CW-profielen worden in 
de groeven tot aan het plafond naar 
boven geschoven en met de TREL-
klemmen gefixeerd. Afhankelijk van 
de kastlengte moet het plafondprofiel 
naar boven en naar achteren worden 
gestabiliseerd. 

ACHTERZIJDE
Het onderste RS-staanderprofiel wordt 
eerst in het UW-profiel aangebracht en 
aan de kastzijkant vastgeschroefd. Het 
bovenste RS-staandergedeelte wordt 
met aangesloten plafondprofiel tegen 
de kastzijkant aangebracht, tot het pla-
fond naar boven geschoven en vastge-
schroefd. Vervolgens worden isolatie 
en andere installaties ingebracht en de 
wand wordt met gipsplaten bekleed. 

MONTAGE ZONDER PLAFOND- EN VLOERVERANKERING.

TREL RS kan zonder plafond- en vloerbevestiging ruimtes opnieuw structureren en is zo ook geschikt 

voor veranderbare plattegronden onder systeemplafonds. Afgezien van de praktische toepassing en het 

buitengewone design van de TREL-frontverbinding voor inbouwkasten heeft TREL RS nog meer voorde-

len. Zo kunt u bijvoorbeeld onder verlaagde systeemplafonds en op vloeren met vloerverwarming en/of 

met waardevolle vloerbedekking helemaal afzien van de bevestiging van vloer- en plafondframe en UW-

profielen.

Het is aan u, of u de kast eerst zonder 
de wandstaanders vast te schroeven 
opstelt, of dat u bij elke kastzijkant 
direct de wandstaanders aanbrengt. 
 

De wandstaanders 75 x 3000 mm zijn 
tweedelig, elk 75 x 1500 mm. Bij hoog-
tes van minder dan 3000 mm wordt 
een profiel ingekort. Bij een hoogte van 
meer dan 3000 mm kunnen de profie-
len tot een tussenafstand van 200 mm 
van elkaar worden aangebracht.

Aan de wandzijde worden isolatie en in-
stallaties ingebracht en de wand wordt 
ten slotte met gipsplaat bekleed. De 
kastzijde wordt met droogbouwprofie-
len aangevuld en bekleed, zoals op de 
pagina’s 16 en 17 wordt beschreven.
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Door het flexibele klemsysteem kan de wandafsluiting exact worden gemaakt:  
CW-profielen iets losmaken // GK-strip met zuiver ingekorte lengteranden op 
de kast drukken // De GK-strip alleen aan het in de kast vastgeklikte CW-
profiel vastschroeven // Het CW-profiel met de klemmen weer vast aantrekken 
// De GK-strip nu aan de andere profielen vastschroeven 

DE ZUIVERE AANSLUITING OP 
DE KAST. 
De TREL RS inbouwkast wordt niet 
zoals de traditionele inbouwkast tot op 
de millimeter precies aangepast aan de 
eisen van de ruimte. De aansluitvlakken 
aan wand, vloer en plafond worden 
met 12,5 mm standaardgipsplaten 
gerealiseerd. Hierdoor kunnen nu met 
standaardelementen inbouwkasten 
gebouwd worden. De aansluitvlak-
ken van gipsplaat kunnen volgens het 
ruimteconcept geverfd, behangen 
of anderszins vormgegeven worden. 
Het verbouwen van kastwanden met 
droogbouwwanden stemt overeen met 
de eigentijdse architectuur. Het TREL 
RS-systeem biedt hiervoor de oplos-
sing met een systeem dat kwalitatief 
uitgekristalliseerd en eenvoudig te 
monteren is. Voegloze aansluitvlakken 
op wanden, plafonds en vloeren in de 
standaardbouwwijze van de droog-
bouw. TREL is de inbouwkast met de 
normwand eromheen!

NAADLOZE INTEGRATIE DOOR BEKLEDING MET GIPSPLATEN
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Artikelnummer	 Omschrijving		 	 B	x	D		in	mm

23836184201901	 TREL	RS	-	Basiselement	nr.	1	 600	x	420
23838184201901	 TREL	RS	-	Basiselement	nr.	2	 800	x	420
23836186201901	 TREL	RS	-	Basiselement	nr.	3	 600	x	620
23838186201901	 TREL	RS	-	Basiselement	nr.	4	 800	x	620

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 B	x	D		in	mm

23835994201901	 TREL	RS	-	Aanbouwelement	nr.	1	 600	x	420
23837994201901	 TREL	RS	-	Aanbouwelement	nr.	2	 800	x	420
23835996201901	 TREL	RS	-	Aanbouwelement	nr.	3	 600	x	620
23837996201901	 TREL	RS	-	Aanbouwelement	nr.	4	 800	x	620

20405803871901	 TREL	RS	-	Constructieplank	nr.	1	 580	x	387
20407803871901	 TREL	RS	-	Constructieplank	nr.	2	 780	x	387
20405805871901	 TREL	RS	-	Constructieplank	nr.	3	 580	x	587
20407805871901	 TREL	RS	-	Constructieplank	nr.	4	 780	x	587

20505803731901	 Nr.	1	(maten	B	x	D	600	x	420	mm)	 580	x	373
20507803731901	 Nr.	2	(maten	B	x	D	800	x	420	mm)	 780	x	373
20505805731901	 Nr.	3	(maten	B	x	D	600	x	620	mm)	 580	x	573
20507805731901	 Nr.	4	(maten	B	x	D	800	x	620	mm)	 780	x	573

Artikelnummer	 Omschrijving	 	 	 B	x	D		in	mm

20505803731901	 Nr.	1	(maten	B	x	D	600	x	420	mm)	 580	x	373
20507803731901	 Nr.	2	(maten	B	x	D	800	x	420	mm)	 780	x	373
20505805731901	 Nr.	3	(maten	B	x	D	600	x	620	mm)	 580	x	573
20507805731901	 Nr.	4	(maten	B	x	D	800	x	620	mm)	 780	x	573

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 	

20622913001901	 Nr.	1	+	nr.	3	(kastbreedte	600	mm)
20622914001901	 Nr.	2	+	nr.	4	(kastbreedte	800	mm)

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 	

20622913001901	 Nr.	1	+	nr.	3	(kastbreedte	600	mm)
20622914001901	 Nr.	2	+	nr.	4	(kastbreedte	800	mm)

(1 verkoopeenheid = 1 buitenzijde links, 1 buitenzijde 
rechts, 1 achterwand)

Montagemateriaal

(1 verkoopeenheid = 1 middenzijde, 1 achterwand)

(voor de verbinding van de kastzijkanten. 1 verkoopeenheid = 3 stuks)

Levering incl. afwerkbanden en handgreep, hoogte 
2290 mm. (1 verkoopeenheid = 2 stuks)

Fronthoogte = 140 mm

Basiselement - hoogte 2.383 mm

Constructieplanken

Legplanken (1 verkoopeenheid = 3 stuks)

Kledingstangen (incl. houders)
Deuren - verschillende standaarddecors

Schuifladen, wit, incl. geleiding onder de bodem, 
120 mm hoogte (1 verkoopeenheid = 3 stuks)

TREL RS kastsystemen

TREL RS Montagemateriaal + toebehoren

Artikelnummer	 Omschrijving		 	 	

20900011000001	 Zakje	met	beslag,	Ralfix,	spanklemmen,	vloerhou	
	 	 ders,	enz.	in	een	doos	per	kast
20800000003201	 Stelpootjes	(1	verkoopeenheid	=	4	stuks)	(voor	het		
	 	 richten	van	de	RS-zijkantdelen)
20815007305701	 Staanderprofielen	(1	verkoopeenheid	=	2	stuks)		
	 	 (voor	het	bouwen	van	een	achterwand)
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TREL RS en TREL KS

Elke TREL-wand is uniek en per-
fect op wensen en omstandigheden 
afgestemd. Het duidelijke, rechtlijnige 
en perfect in de wand geïntegreerde 
design van de TREL-wandnissen en 
inbouwkasten is tijdloos en modern te-
gelijkertijd. Met TREL kunnen inbouw-
kasten voor het eerst eenvoudig en 
flexibel met systeem worden gebouwd. 
De TREL KS en TREL RS-elementen 
kunnen vanwege hetzelfde systeem 
uitstekend worden gecombineerd. 
Beide systemen worden met het gepa-
tenteerde klemsysteem bevestigd aan 
standaard-droogbouwprofielen  van 75 
mm. De diverse TREL-elementen kun-
nen zo naar wens en behoefte op de 
kozijnconstructie worden aangebracht. 
Terwijl TREL RS voor de nodige berg-
ruimte zorgt, kan de wand met TREL 

KS en toebehoren vooral decoratief 
worden opgewaardeerd.

PERFECTE SYMBIOSE VAN BERGRUIMTE EN ESTHETICA 
DOOR DE COMBINATIE VAN TREL KS + RS.

De eisen aan de vormgeving van ruimtes zijn gestegen. Functionali-

teit, design en individualiteit zijn gewenst. De TREL-systeem voldoen 

aan alle drie eisen. 

De gipsplaten verbinden 

de systemen naadloos 

met elkaar, zodat uw 

individuele wensen geen 

optische grenzen meer 

hebben.
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