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Spectaculair circulair
Het circulaire kozijn; klein maar fijn!

Spectaculair circulair. Daar verwachten we grootse en meesle-
pende dingen bij. Maar kleine stappen samen, vormen ook een 
grote stap. Daarom ontwikkelde Trebbe het circulaire kozijn. 
Met dit kozijn verbindt Trebbe circulariteit met volhoudbaar-
heid door te kiezen voor: 
• levensduurverlenging;
• materiaalbeperking;
• losmaakbaarheid;
• duurzamere materiaalkeuzes; 

Verschillende types
Het circulaire kozijn is beschikbaar in een buitenkozijn en een 
binnenkozijn. Ook is er volop keuze uit verschillende houtsoor-
ten en zelfs sloophout.

Levensduurverlenging
Bouwen voor de eeuwigheid, niet meer slopen, dat is ultiem 
circulair. Maar als we bouwen voor de lange termijn, dan 
moeten de elementen lang mee gaan, zonder een hoge on-
derhoudsvraag. Door voor het kozijn te kiezen voor een af-
werking in een lichte kleur, gaat de afwerking van het kozijn 
langer mee. Je kunt kiezen uit maar liefst veertien kleuren. 
Daarnaast passen we een verfsysteem met een onderhoud-
scyclus van twaalf jaar toe. Dat levert besparing op van 50% 
op de gangbare onderhoudscyclus voor geschilderd hout. 
Door te kiezen voor een beschutte ligging van de kozijn, door 
bijvoorbeeld diepe negges of dakoverstekken, is het kozijn 
minder onderhevig aan weersomstandigheden. Bij voorkeur 
kiezen wij voor uniforme sponningen, zo kunnen we werken 
met hang- en sluitwerk dat uitwisselbaar is.

Materiaalbeperking
Laat alles achterwege wat niet nodig is, zo luidt ons devies. 
Want dat wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet te ver-
voeren of te recyclen. Daarnaast kiezen we voor een kleine-
re houtafmeting. Door de keuze voor 90 x 67mm bij raamko-
zijnen in plaats van 114 x 67mm besparen we al ruim 20% op 
het materiaal. En doordat we minder materiaal gebruiken, 
hebben we ook minder materiaal om af te werken. 

Losmaakbaar
Kozijnen maken onderdeel uit van de buitengevel van de 
woning. Het kan voorkomen dat deze op enig moment 
vervangen moeten worden door functiewijziging van 
het vastgoed of doordat de kozijnen het einde van hun 
levensduur hebben bereikt. Met het circulaire kozijn is het 
mogelijk om dit uiterst duurzaam uit te voeren. Het hout 
kan tot maar liefst 90% hergebruikt worden. Dit is mogelijk 
doordat wij geen details met pur hebben opgenomen 
en onze kozijnen niet inmetselen, maar juist werken 
met demontabele aansluitingen. Worden de woningen 
gesloopt? Dan zijn grondstoffen gemakkelijk te scheiden. 
De losmaakbaarheidsindex (LI) van dit circulaire kozijn 
bedraagt 0,9 en dat is nagenoeg de maximaal haalbare  
score.

Duurzamere materiaalkeuzes
Hout is dé duurzame keuze voor kozijnen. Hout is een on-
uitputtelijke grondstof, daarnaast slaat hout CO2 op. Dit 
maakt dat hout de meest milieubewuste keuze is. In de ba-
sis kiezen wij voor hout uit zogenaamde plantagebossen. Zo 
houden we onze footprint laag en weten we dat we met de 
juiste producten werken. Optioneel is het mogelijk om voor 
Europees naaldhout te kiezen. En de meest circulaire keuze? 
Dat is het hergebruik van sloophout.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? 
Wij gaan daarover graag met u in gesprek. 

Nico Blaauw
088 259 03 10 | Blaauw@trebbe.nl 

Meer weten?
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Duurzaam is niet altijd duur(der)
De initiële aanschafkosten van een circulair kozijn zijn hoger dan een traditioneel kozijn. Maar kijken we naar de 
total cost of ownership, dan is het circulaire kozijn financieel aantrekkelijker. Dit komt doordat de onderhoudslasten 
beduidend lager liggen. Dat is te danken aan het feit dat de onderhoudscyclus eens in de twaalf jaar bedraagt, waar 
deze bij traditionele kozijnen eens in de zes jaar bedraagt. Door het vergroten van de onderhoudscyclus dalen de 
onderhoudskosten met ruim 40%. Daarnaast is de restwaarde van het circulaire kozijn hoog. Bij einde levensduur 
kan het kozijn gemakkelijk gedemonteerd worden en is tot wel 90% van het hout herbruikbaar.

Buitenkozijnen
Houtsoort

Meerprijs per woning
traditionele gevel

Meerprijs per woning
GevelKlaar*

Basis: Red Grandis € 520,- € 425,-

Optie: Europees naaldhout Finti € 720,- € 625,-

Optie: sloophout Op aanvraag Op aanvraag

Uitgangspunten voor genoemde prijzen zijn:
• Gebaseerd op tussenwoning twee lagen met een kap 5.40 m x 8.90 m
• Exclusief btw
• Prijspeil januari 2022
• *Gevelklaar is de prefab gevel die wij inzetten bij ons concept BasisWonen

In Nijmegen ontwikkelde en realiseerde 
Trebbe het Ecodorp in opdracht van Talis. Hier 
pasten we binnenkozijnen van sloophout  en 
circulaire buitenkozijnen toe. Meer weten 
over dit project? Check: www.trebbe.nl.

In Zwolle ontwikkelde en realiseerde Trebbe 
het circulaire appartementencomplex Valerius 
in opdracht van SWZ. Hier pasten we onder 
meer het binnenkozijn uitgevoerd in sloophout 

toe. Meer weten over dit project? 
Check: www.trebbe.nl.

Losmaakbaar Losmaakbaar

Duurzamere 
materiaalkeuzes

Duurzamere 
materiaalkeuzes

Levensduurverlengend

Materiaalbeperking

Materiaalbeperking

Detail circulair buitenkozijn Detail circulair binnenkozijn
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De kracht van Trebbe
Wij zijn Trebbe. Een familiebedrijf dat ontwikkelt en bouwt. Al 111 jaar solide en 
wendbaar. En dat blijven we. Bovendien staan we stevig in de realiteit van nu en 
straks. We weten wat er speelt in onze branche en de maatschappij, volgen dat 
op de voet en passen ons daar op aan. Zo is Trebbe door de jaren heen een stabiel 
merk gebleven.

Degelijk ondernemen hebben wij hoog in het vaandel staan. Continuïteit komt op 
de eerste plaats, gestage groei op de tweede. Daarmee floreren wij in goede tijden 
en blijven we overeind als onze branche in zwaar weer zit.

Nederland mooier maken door het ontwikkelen en bouwen van duurzame en ge-
zonde leefomgevingen doen we het liefst samen. Of je nu klant, co-maker of leve-
rancier bent; wij werken en vernieuwen graag samen en staan naast je als betrok-
ken partner. We zetten in op langdurige samenwerkingen en werkplezier. Daarbij 
houden we van de menselijk maat. Samen maken we het! En zit het even tegen? 
Dan lossen we het samen op.

De toekomst gaan we vol vertrouwen en met een gezonde portie realiteitszin te-
gemoet. We volgen wat er om ons heen gebeurt en zien we kansen dan pakken we 
die vast. Veranderingen moedigen we aan. Behalve als het om onze cultuur gaat; 
die houden we graag zoals die is. Met een nuchtere kwinkslag en hart voor men-
sen, ons bedrijf en de branche. Dat is typisch Trebbe!


