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OVer TreSpA

GeVeNTIleerDe 
GeVelS

Trespa International B.V. is een toonaangevende innovator 

op het gebied van architectonische materialen en wordt 

internationaal erkend als de vooruitstrevendste 

ontwikkelaar van HPL-platen en aanverwante   

bouw systemen. Trespa is opgericht in 1960, heeft zijn 

hoofd vestiging in Nederland en vervaardigt hoogwaardige  

Trespa Meteon-platen voor de mondiale markt. De focus 

van Trespa is gericht op productontwikkeling, waarbij 

speciale productie technologieën met intelligente 

oplossingen voor architectonische toepassingen worden 

gecombineerd. De internationale verkooporganisatie wordt 

aangevuld door een netwerk van lokale vertegenwoordigers 

en distributeurs met regionaal inzicht, passend bij de 

specifieke behoeften van lokale klanten.  

Zie “De wereldwijde leider op het gebied van 

geveloplossingen” op pagina 14 voor nadere informatie.

Trespa Meteon-platen worden geïnstalleerd als onderdeel 

van regenwerende gevelbekledingen of geventileerde 

gevelsystemen. Deze ‘ademende’ schil, die wereldwijd 

wordt toegepast, kan een aantal voordelen hebben het 

ontwerp van gebouwen. 

Zie “Over geventileerde gevels” op pagina 13 voor  

nadere informatie.
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Trespa MeTeon – gevelplaTen die 
inspireren, presTeren en duurzaaM zijn

gemaakt om te inspireren
Elementen van schoonheid in de wereld om ons heen – dat is de gedachte achter  

Trespa Meteon, het toonaangevende programma architectonische platen voor  

gevels en exterieurtoepassingen. Door het brede scala van kleuren, afwerkingen en 

texturen biedt Trespa Meteon fascinerende esthetica met vrijwel onbeperkte 

ontwerpmogelijk heden voor de nieuwe generatie gevelbekledingen.

ontwikkeld om te presteren
Trespa Meteon is een decoratief HPL-compact materiaal met een geïntegreerd oppervlak, 

dat vervaardigd wordt met Trespa’s unieke, bedrijfseigen EBC-technologie (EBC = Electron 

Beam Curing). Trespa Meteon is ontwikkeld voor gevelbekleding en andere veeleisende 

exterieurtoepassingen. Het principe van deze technologie is het omvormen van op hout 

gebaseerde vezels en thermohardende harsen – onder hoge druk en hoge temperaturen –   

tot prachtige platen die voldoen aan de zwaarste kwaliteitseisen. 

gebouwd voor duurzaamheid
Trespa Meteon, in Nederland ontwikkeld en voorgeschreven door architecten over de  

hele wereld, is een synoniem voor duurzaamheid en geavanceerd design. De robuuste 

platen zijn prima aan te passen voor geventileerde gevels en andere hoogwaardige 

bouwtoepas singen. Afhankelijk van het architectonische concept kan Trespa Meteon 

effectief bijdragen aan energie-efficiënte, ‘gezond gebouw’ ontwerpen met een positieve 

impact op de prestaties en waarden op de lange termijn.
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gevelplaTen die inspireren

uw visie, in Trespa Meteon

Een goed ontwerp begint met inspiratie,  

een uitzonder lijke visie en uitdagend denken.  

Het ontwerp komt tot leven met goede materialen, 

afwerkingen en systemen. Daar waar concept en 

oplossing bij elkaar komen, vindt men Trespa Meteon.

visuele aantrekkingskracht 
Begin met de mogelijkheid om Trespa Meteon-platen een 

esthetische maatwerk uitstraling te geven door middel van 

unieke afwerkingsmogelijkheden en verschillende 

vormen. Versterk dit met contrasterende materialen, 

bijzondere bevestigingssystemen, licht en meer. Begin met 

Trespa Meteon en eindig met een opmerkelijke gevel.  

Het resultaat is een gebouw dat innovatie en spanning 

uitstraalt en een eigentijds imago heeft.

een wereld van bewijs 
Buitengewone architectuur verheft een gewoon gebouw 

tot een kunstwerk. Trespa Meteon is wereldwijd te vinden 

aan de gevels van duizenden bekende gebouwen van grote 

ontwerpers. Deze bouwwerken getuigen van de 

veelzijdigheid en visuele kracht van Trespa Meteon.

De schoonheid van Trespa Meteon zit niet alleen aan de 

buitenkant – het biedt duurzame esthetische kwaliteit  

via materialen die getest zijn op basis van strenge   

regel gevingen en normen. Zo blijft de visie van vandaag 

de realiteit van morgen.

Als het aankomt op inspiratie en het transformeren van 

uw ideeën tot duurzame, gedenkwaardige gevels, is Trespa 

uw partner. 
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onTWerpvrijHeid sTaaT voorop

Trespa Meteon is een uiterst veelzijdig materiaal.  

De platen zijn gemakkelijk met andere bouwmaterialen 

te combineren om unieke effecten en highlights te 

creëren. De brede collectie klassieke, moderne en 

trendbepalende designs van Trespa Meteon zorgt ervoor  

u altijd vindt wat u nodig heeft – zelfs voor een design 

op maat. 

uiterlijk 
Trespa Meteon is leverbaar in vele standaard kleuren, 

texturen en afwerkingen, waaronder schitterende Metallics. 

De veelgeprezen Naturals en Wood Decors-collecties bieden 

een breed scala aan houtnerf en organische motieven. Voor 

meer variatie kunnen de platen in verschillende richtingen 

worden toegepast. Zo creëert u opvallende visuele effecten 

op de gevel. Trespa hanteert een zeer kleine minimum 

bestelhoeveelheid om maatwerk kleuren en -afwerkingen 

voor vrijwel alle projecten mogelijk te maken. Ultieme 

ontwerpvrijheid begint met Trespa Meteon.

formaat 
De platen kunnen in diverse formaten geproduceerd 

worden, waaronder zelfs een plaatformaat van maar liefst 

4270 x 2130 mm (± 168 x 83 in). Buiten de geweldige 

mogelijkheden die dit formaat biedt voor gevelrasters, kan 

dit formaat ook bijdragen aan minder afval en zaagverlies 

tijdens productie en verwerking.

vorm 
Trespa Meteon laat zich in allerlei configuraties en 

profielen zagen en installeren. Bovendien geeft de 

combinatie van Trespa Meteon met gebogen  

platen – Trespa Curved Elements®1 – toegevoegde 

diepte en karakter aan de gevel.

Montage 
Dankzij hun dichte en homogene kern kunnen Trespa 

Meteon-platen op een vergelijkbare wijze als  

hoogwaardig hardhout bewerkt worden met standaard 

timmermans gereedschappen, met als resultaat strakke 

randen en gelijke openingen. Trespa Meteon kan op 

allerlei manieren worden gemonteerd met behulp van 

diverse voegdetails en met zowel zichtbare als  

onzichtbare bevestiging2. (Meer informatie over mogelijke 

bevestigingssystemen in uw regio kunt u vinden op  

www.trespa.info.)

effect
Om een grotere visuele impact te bereiken kan Trespa 

Meteon gecombineerd worden met nieuwe technologieën 

zoals LED-verlichtingselementen1 en het resultaat is 

verbluffend.

Creëer ritme, karakter en diepte. Voeg kleur en textuur toe 

en speel met licht en schaduw. Combineer Trespa Meteon 

met andere bouwmaterialen voor contrast, harmonie en 

accenten. Het resultaat is een gevel die het ontwerp van 

het gebouw transformeert en verfraait, en er nieuwe 

dimensies aan toevoegt. 

1  Beperkt leverbaar – neem voor nadere details contact op met uw lokale   

Trespa-vertegenwoordiger.

2   Trespa adviseert de projecteigenaar en/of architect met klem onafhankelijk 

advies over toepassing en installatie in te winnen bij een bouwdeskundige.

Hoewel deze brochure met de nodige zorg is samengesteld, wijzen wij u erop 

dat ze alleen algemene informatie biedt en dat onze disclaimer op de 

achterzijde van dit document van toepassing is.
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gevelplaTen die presTeren

prestaties gegarandeerd,  
met Trespa Meteon

Hedendaagse gebouwen zijn op alle fronten steeds  

weer een uitdaging voor architecten en projectteams. 

Ontwerpers hebben behoefte aan materialen en 

systemen die meer te bieden hebben dan alleen maar  

een fraai uiterlijk; ze moeten aan strenge regelgeving  

en normen2 voldoen en tegelijkertijd bewezen prestaties 

na installatie en een goed rendement op de investering 

bieden. Waar concept en oplossing bij elkaar komen, 

levert Trespa Meteon de vereiste prestaties.

 

een keur aan toepassingen 
Trespa Meteon onderscheidt zich met name op het  

gebied van verticale exterieure wandbekleding zoals   

gevel- en balkonbekleding maar ook als horizontale 

exterieure plafondtoepassingen. De maatvaste platen met 

hun nauw keurig bewerkte, strakke randen verlenen elke 

exterieur toepassing een strak profiel en een elegant,  

uniform oppervlak. Variatie in voegdetails geeft  

onbegrensde mogelijkheden aan expressie in exterieur. 

Trespa Meteon-platen worden geïnstalleerd als onderdeel 

van regenwerende gevelbekledingen of geventileerde 

gevelsystemen. Deze ‘ademende’ schil, die wereldwijd wordt 

toegepast, heeft een aantal voordelen voor het ontwerp van 

het gebouw. (Zie “Over geventileerde gevels” op pagina 13) 

Als het ontwerp effectief is, zijn de belangrijkste voordelen 

onder andere:

> vocht- en temperatuurregeling;

> verbeterde akoestiek;

> een betere kwaliteit van het binnenklimaat;

>  algehele verbeteringen van de prestaties en 

duurzaamheid van het gebouw.

Ontworpen met het oog op kracht, precisie en prestaties. 

Ideaal voor de meest effectieve gevelbekledingsontwerpen 

van dit moment. Begin met Trespa Meteon en eindig met 

een hoogwaardige gevel.

Het begint met de juiste plaat 
Trespa Meteon is een decoratief HPL-compact materiaal 

met een geïntegreerd decoratief oppervlak.

De mix van thermohardende harsen en tot 70% op hout 

gebaseerde vezels, vervaardigd onder hoge druk en hoge 

temperaturen, levert een zeer stabiele, dichte plaat op met 

een goede sterkte – gewicht verhouding.

Deze op deze manier vervaardigde zelfdragende platen 

met geïntegreerd decoratief oppervlak, onderscheiden 

zich door hun hoge grondstoffenefficiëntie en lange 

levensduur. En doordat Trespa Meteon een ideaal 

bekledingsmateriaal is voor geventileerde gevels,  

biedt ze belangrijke architectonische mogelijkheden: 

energie-efficiëntie, gezond binnenklimaat en een  

blijvende fascinerende esthetische kwaliteit.
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speCifiCaTies geriCHT  
op presTaTies 
Trespa Meteon is een volgens strenge normen 

ontwikkeld en vervaardigd plaatmateriaal waarbij op 

hout gebaseerde vezels en hars worden omgevormd tot 

een zeer bestendig, maatvast bouwmateriaal.  

Het resultaat is een HPL-compact materiaal met een 

homogene kern dat verkrijgbaar is in diverse diktes 

tussen 61 mm (± ¼ in) en 13 mm (± ½ in).  

Meer informatie over de beschikbare diktes in uw  

regio kunt u vinden op www.trespa.info.

solide en sterk 
Trespa Meteon is een materiaal met een hoge consistentie en 

dichtheid, waarin bouten, schroeven en andere mechanische 

bevestigingsmaterialen stevig vast blijven zitten.  

Ondanks de hoge buig- en treksterkte en de uitstekende 

uittrekbestendigheid en slag- en stootvastheid van de platen, 

is Trespa Meteon gemakkelijk te bewerken en verwerken.

veilig en zeker 
Trespa hecht grote waarde aan de veiligheid van   

processen en producten. Trespa Meteon is leverbaar  

in twee kwaliteiten: standaard1 kwaliteit en een   

brand vertragende kwaliteit (FR). Het standaard  

leverings programma van Trespa Meteon voldoet aan de 

eisen van de Europese norm EN 438-6 en voldoet tevens 

aan de door de European Economic Area (EER) verplicht 

gestelde CE-markering conform de Europese norm  

EN 438-7. Daarnaast voldoet Trespa Meteon ook aan 

strikte voorschriften met betrekking tot veiligheid, milieu-  

en gezondheidsaspecten in tal van markten over de hele 

wereld, gecertificeerd door toonaangevende instituten als 

KOMO, DIBt, BUtgb, BBA, CSTB, Torroja en UL.

Weersbestendig en kleurstabiel  
Trespa Meteon-platen presteren buitengewoon goed in de 

buitenlucht. Zon en regen hebben geen significant effect op 

het plaatoppervlak. Trespa Meteon is ook vrijwel ongevoelig 

voor zure regen. Versnelde verweringstesten zijn de beste 

graadmeter voor de prestaties van het materiaal en uit 

recente testen blijkt dat het decoratieve oppervlak van 

Trespa Meteon onverminderd zeer hoog scoort op aspecten 

als UV-bestendigheid en kleurstabiliteit.

De uitstekende resultaten van Trespa Meteon bij 

verweringstesten zijn mede te danken aan het interne 

expertisecentrum van Trespa, een groep experts die  

onder andere in hoge mate gespecialiseerd zijn in   

weers bestendigheidsprestaties. De feitelijke prestaties van  

Trespa Meteon-platen zijn natuurlijk afhankelijk van de 

lokale klimaat- en bouwomstandigheden, maar de basis is 

in ieder geval solide. 

Om altijd de beschikbaarheid van geactualiseerde  

product informatie te kunnen garanderen, is de  materiaal-

eigenschappentabel te raadplegen op www.trespa.info.

onderhoudsvriendelijk 
Trespa Meteon-platen zijn robuust en reageren niet met 

andere stoffen, waardoor er geen extra afwerk- of bescherm-

lagen nodig zijn op blootliggende oppervlakken of bewerkte 

randen. Op het gesloten, poriënvrije, dichte HPL-oppervlak 

kan vuil vrijwel niet hechten wat ervoor zorgt dat Trespa 

Meteon glad en makkelijk te reinigen blijft. Niet-schurende 

huishoudelijke schoonmaakmiddelen – zelfs sterk 

organische oplosmiddelen – kunnen gebruikt worden 

conform de goedgekeurde schoonmaakmethoden van Trespa. 

(Nadere instructies kunt u vinden op www.trespa.com.)

 

Door hun unieke eigenschappen zijn Trespa Meteon-platen 

zeer duurzaam en hebben ze een lange  levensduur waarbij 

het oorspronkelijke uiterlijk behouden blijft. Daarom wordt 

het Trespa Meteon-programma geleverd met een product-

garantie van tien jaar. (Wilt u meer weten over de product-

garantie voorwaarden, neem dan contact op met uw lokale 

Trespa-vertegenwoordiger of ga naar www.trespa.com.)

1  Beperkt leverbaar – neem voor nadere details contact op met uw lokale  

Trespa-vertegenwoordiger.

2   Trespa adviseert de projecteigenaar en/of architect met klem onafhankelijk 

advies over toepassing en installatie in te winnen bij een bouwdeskundige. 

Hoewel deze brochure met de nodige zorg is samengesteld, wijzen wij u erop 

dat ze alleen algemene informatie biedt en dat onze disclaimer op de 

achterzijde van dit document van toepassing is.
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gevelplaTen die duurzaaM zijn

de verstandige keuze, Trespa Meteon

Het belangrijkste in een duurzaam ontwerp is lange    

levens duur. Laat het functioneren en laat het langdurig zijn.

Als een lange levensduur verlangd wordt, dan is Trespa 

Meteon de juiste keuze. Trespa’s milieucertificaten en 

missie om ontwikkeling in de ‘groene bouw’ te 

ondersteunen, bewijzen dat u verstandig kiest. Trespa 

onderscheidt zich door de ISO 14001-certificering voor 

milieuzorgsystemen: dit betekent dat Trespa een volledig 

ontwikkeld systeem heeft gecreëerd en geïmplementeerd 

en dit voortdurend blijft verbeteren om te verzekeren dat 

elke dag opnieuw aan de milieunormen voldaan wordt.

Trespa heeft Trespa Meteon ontwikkeld vanuit de  

visie – en in lijn met de visie van projectteams – op een 

ecologisch geavanceerde toekomst.

 

Materiaal
Beginnend met het materiaal zelf: slag- en stootvaste 

Trespa Meteon-platen hebben een dimensiestabiliteit die 

te vergelijken is met die van hardhout. Als Trespa Meteon 

op de juiste wijze geïnstalleerd is, is het bestand tegen 

vocht, vorst-en-dooicycli, schimmel en rot, evenals de 

aantasting door bacteriën en termieten. Door de 

homogene kern met zijn hoge dichtheid is Trespa Meteon 

zeer robuust – de meeste kleuren voldoen aan de hoogste 

classificaties volgens de Europese norm EN 438-6, ASTM 

D-2244 en andere belangrijke standaarden. Onder 

normale omstandigheden gaat het materiaal vele jaren 

mee zonder noemenswaardige prestatievermindering.
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bouwsysteem
Beschouw vervolgens het bouwsysteem: onovertroffen in 

geventileerde gevelconstructies loopt Trespa voorop met de 

ontwikkeling van innovatieve bouwtechnieken. 

Geventileerde gevels zijn meer dan een ontwerpgebaar:  

ze zijn een bewezen manier om energie-efficiënte, 

duurzame eigenschappen te creëren. In onderzoeken  

van de bedrijfstak is aangetoond dat geventileerde 

gevelsystemen de energiebehoefte verlagen en het 

binnenklimaat verbeteren ten gunste van de gezondheid 

van bewoners en gebruikers. 

Veel van deze voordelen dragen ook bij aan ‘groene bouw’-

certificaten. Meer informatie over geventileerde gevels kunt 

u vinden op www.trespa.com. 

levensduur van het gebouw
Kijk tenslotte ook naar de levensduur van het gebouw: 

omdat Trespa Meteon zo duurzaam is, hoeven er  

minder producten te worden toegepast tijdens de totale 

gebruiks duur van het gebouw. Het uitzonderlijk grote 

plaat formaat van Trespa Meteon minimaliseert de  

zaag verliezen en het energieverbruik tijdens de productie. 

Afval van Trespa-platen kan verbrand worden in 

zorgvuldig gecontroleerde industriële installaties – een 

techniek die op de productielocatie van Trespa wordt 

toegepast. Trespa Meteon-platen die gebruikt worden  

voor regenwerende gevelbekleding zijn ook relatief 

gemakkelijk te vervangen en te repareren. Aan het einde 

van de levensduur kunnen Trespa Meteon-platen die met 

mechanische bevestigingsmaterialen geïnstalleerd werden, 

gedemonteerd en hergebruikt worden.

renovatie 
Trespa Meteon is ideaal voor het renoveren van oudere 

gebouwen, waarbij vaak een extra isolatielaag wordt 

aangebracht zonder dat het nodig is de constructie of de 

fundering te versterken2. Hierdoor kan het bouwbudget 

gereduceerd worden en wordt het hergebruik van 

bestaande constructies en materiaal mogelijk.  

Bovendien leidt dit tot energiebesparing omdat er  

niet gesloopt hoeft te worden.

De toekomst ziet er beter uit door een geventileerde gevel 

met Trespa Meteon: sterk en aantrekkelijk, veilig en 

onderhoudsvriendelijk, energie-efficiënt en eco-effectief. 

2  Trespa adviseert de projecteigenaar en/of architect met klem onafhankelijk 

advies over toepassing en installatie in te winnen bij een bouwdeskundige.

Hoewel deze brochure met de nodige zorg is samengesteld, wijzen wij u erop 

dat ze alleen algemene informatie biedt en dat onze disclaimer op de 

achterzijde van dit document van toepassing is.
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Voor geveltoepassingen wordt Trespa Meteon alleen als 

regenwerende, oftewel geventileerde gevel toegepast.  

Deze bouwoplossing biedt zowel technische als esthetische 

voordelen. Geventileerde gevelsystemen houden in dat  

de platen bevestigd worden aan een achterconstructie die 

aan de constructie van het gebouw wordt bevestigd.  

De voegen tussen de platen kunnen open blijven.  

De spouw tussen de gevelbekleding en de isolatie  

of constructie maakt in combinatie met de  

ventilatie openingen een verticale luchtstroom mogelijk. 

Het principe van geventileerde gevels biedt diverse 

voordelen. Ten eerste ontstaat er trek in de spouw 

waardoor hitte en vocht van regen of condensatie  

sneller worden afgevoerd. Ten tweede gaat regenwerende 

bekleding de opwarming door de zon tegen en biedt 

ruimte voor isolatie. Dit vermindert het gebruik van 

airconditioning. En ten derde is gebleken dat deze 

resultaten het comfort van het binnenklimaat verbeteren. 

Doordat geventileerde gevelsystemen snel kunnen  

worden gemonteerd, zonder gebruik te maken van "natte"   

bouw methoden, zijn ze steeds populairder geworden  

bij architecten, gebouweigenaren en medewerkers van 

bouw- en woningtoezicht. De techniek wordt overal ter 

wereld steeds meer toegepast voor zowel nieuwbouw als 

verbouwingen, renovaties en instandhouding.  

Voor nieuwbouw biedt regenwerende gevelbekleding een 

ongeëvenaarde ontwerpflexibiliteit, technische voordelen 

en esthetische mogelijkheden.

 

over gevenTileerde gevels

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

steenachtige wand
A.  Dragende muur  

(beton, metselwerk)*
B.  Thermische isolatie*
C.  Waterkerende folie 

(dampdoorlatend)*
D.  Geventileerde spouw met 

achterconstructie**
E.  Regenwerende bekleding – 

Trespa Meteon

droge-montage wand
1. Bekledingsplaat binnenzijde*
2. Thermische isolatie*
3.  Metal Stud / Steel stud – 

staalplaat*
4. Bekledingsplaat buitenzijde*
5.  Waterkerende folie 

(dampdoorlatend)*
6.  Geventileerde spouw met 

achterconstructie**
7.  Regenwerende bekleding – 

Trespa Meteon

*  Niet door Trespa geleverd         
**  Meer informatie over de geventileerde spouw, achterconstructies  

en bevestigingssystemen kunt u vinden op www.trespa.info  
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de WereldWijde leider op HeT gebied  
van geveloplossingen 
Trespa International B.V. is wereldwijd een van de 

grootste producenten van innovatieve en inspirerende 

geveloplossingen waardoor architectonische ideeën een 

blijvende realiteit worden. Het hoofdkantoor van 

Trespa is gevestigd in Nederland. Het bedrijf levert 

hoogwaardige Trespa Meteon-platen aan bouwsectoren 

over de hele wereld. 

 

Sinds de oprichting in 1960 werkt Trespa nauw samen 

met architecten, ontwerpers, installateurs, distributeurs en 

eindgebruikers over de hele wereld. Met een unieke kijk 

op de belangrijkste marktuitdagingen en -eisen,  

heeft Trespa zich altijd vol passie en energie ingezet  

om innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en 

hoogwaardige oplossingen te bieden voor diverse 

architectonische behoeften. 

Trespa streeft ernaar een nieuwe norm te stellen in de 

markt van geveloplossingen. Deze focus op product- en 

toepassingsontwikkeling resulteert in extreem duurzame 

en aantrekkelijke producten. De belangrijkste productlijn 

is Trespa Meteon, welke geproduceerd wordt met een 

geïntegreerd decoratief oppervlak. Zoals alle andere 

producten van Trespa, is Trespa Meteon getest en  

voldoet aan de criteria van diverse veiligheids-,  

kwaliteits- en milieunormen. 

een traditie van kwaliteit en service 
Trespa International gelooft dat succes gebaseerd is op 

kwaliteit. Dit geldt zowel voor de productieprocessen als 

voor de ontwikkeling van hoogwaardige producten of 

toepassingen voor klanten. Het bedrijf heeft een 

wereldwijde verkooporganisatie, aangevuld met een 

netwerk van lokale vertegenwoordigers en distributeurs 

die de afstand tussen Trespa en de eindgebruikers in de 

regionale bouwindustrieën zo klein mogelijk houden.

Elk gevelproject is verschillend, maar de fundamentele 

waarden waarvoor Trespa staat blijven onveranderd: 

luisteren naar onze klanten, zorg dragen voor ons milieu 

en de mensen, en een nieuwe norm stellen op het gebied 

van architectonische geveloplossingen.
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Projecten op de omslag:
Arch. Vista Pte Ltd, Singapore
Arch. zpd+a, Verenigde Staten  
van Amerika
Arch. Chapman Taylor, Spanje
Arch. Kwan Henmi Architecture, 
Verenigde Staten van Amerika

Versie 3.1

William Kite Architects,  
Verenigde Staten van Amerika
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CONTACT 

Trespa International B.V.
Postbus 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Nederland
www.trespa.com

Customer Service Desk  
Nederland
Tel.: +31 (0) 495 458 850
Fax: +31 (0) 495 458 383
infonederland@trespa.com

 

Trespa Belgium bvba/Sprl
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
België
Tel.: 0800 - 15501
Fax: 0800 - 15503
infobelgium@trespa.com
Groothertogdom Luxemburg
Tel.: +31 (0) 495 458 308

BezOek ONS 

Trespa Design Centre
New York
62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
Verenigde Staten van Amerika
Tel.: 1-212-334-6888
Fax.: 1-866-298-3499
info.ny@trespa.com
www.trespa-ny.com

 

Trespa Design Centre
Barcelona
Calle Ribera 5, 
08003 Barcelona
Spanje
info.barcelona@trespa.com

DISClAImer

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van 
toepassing op het gebruik van dit 
document en zulk gebruik houdt 
automatisch in dat de wederpartij 
instemt met de toepasselijkheid van 
deze voorwaarden. De door Trespa 
International B.V. (“Trespa”) in dit 
document verstrekte informatie is 
louter indicatief. Trespa kan de 
juistheid en volledigheid van deze 
informatie niet garanderen. Trespa 
kan op ieder moment en zonder 
voorafgaande aankondiging de in dit 
document opgenomen informatie 
wijzigen. Trespa’s klanten en derden 
dienen zich ervan te vergewissen dat 
zij over de meest recente versie van 
dit document beschikken (voor de 
meest recente versie raadpleeg:  
www.trespa.com). Aan de verstrekte 
informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend en het gebruik 
daarvan gebeurt uitsluitend op eigen 
risico en verantwoordelijkheid. 

Trespa garandeert niet dat de 
informatie in dit document geschikt 
is voor het doel waarvoor deze door 
de wederpartij wordt geraadpleegd. 
Dit document bevat geen ontwerpen, 
constructieberekeningen, calculaties 
of berekeningen van enige andere 
prestatie ten behoeve van klanten of 
derden. De informatie zoals vertrekt 
in dit document kan niet worden 
beschouwd als garantie van 
eigenschappen van Trespa-producten. 
Kleuren in Trespa’s communicatie-
middelen (waaronder, maar niet 
beperkt tot drukwerk) en van 
monsters van Trespa’s producten 
kunnen afwijken van de kleur van  
de te leveren Trespa-producten. 
Monsters zijn niet bedoeld voor het 
uitvoeren van producttesten en zijn 
niet representatief voor kenmerken 

van de Trespa-producten. Trespa’s 
producten en monsters worden 
geproduceerd binnen de opgegeven 
kleurtoleranties en (productie-
partijen) kunnen onderling afwijken, 
zelfs indien dezelfde kleur wordt 
toegepast. Ook de kijkhoek 
beïnvloedt de kleurwaarneming 
(Meteon Metallics platen hebben een 
richtingsgebonden gekleurd 
oppervlak). De genoemde kleur-
stabiliteit en kleurspecificaties 
hebben uitsluitend betrekking op het 
decoratieve oppervlak van Trespa’s 
producten, en niet op het kern-
materiaal en monsters van Trespa’s 
producten. Trespa-producten 
worden af-fabriek geleverd met 
rechte, gezaagde kanten. 

Klanten en derden dienen zich door 
een professionele adviseur te laten 
adviseren over (de geschiktheid van) 
Trespa’s producten voor de gewenste 
toepassingen en over de toepasselijke 
wet- en regelgeving. Trespa kan in 
dit verband geen enkele garantie 
verlenen. 

De meest recente en geldige versie  
van het leveringsprogramma en de 
materiaal eigenschappen tabel 
(Material Properties Datasheet) staan 
op www.trespa.info. Uitsluitend de 
informatie in de meest recente en 
geldige materiaal eigenschappen tabel 
dient te worden gebruikt voor de 
selectie van en advisering over Trespa-
producten. Trespa behoudt zich het 
recht voor om zonder voorafgaande 
aankondiging haar producten (en de 
specificaties ervan) te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Trespa is niet aansprakelijk (noch 
contractueel noch buiten-
contractueel) voor enige schade 

voortvloeiende uit of verband 
houdende met het gebruik van dit 
document, behalve indien en 
voorzover zulke schade het gevolg is 
van bedrog, opzet of bewuste 
roekeloosheid zijdens Trespa en/of 
haar bedrijfsleiding. De beperking 
van de aansprakelijkheid geldt voor 
alle met Trespa verbonden partijen, 
met inbegrip van doch niet beperkt 
tot haar bestuurders, werknemers, 
verbonden ondernemingen, 
leveranciers, distributeurs, agenten 
en vertegenwoordigers. 

Algemene 
Verkoopvoorwaarden
Alle mondelinge en schriftelijke 
mededelingen, aanbiedingen,  
offertes, verkopen, leveringen en/of 
overeenkomsten en alle daarmee 
samenhangende prestaties van 
Trespa zijn onderworpen aan de 
Algemene verkoopvoorwaarden 
Trespa International B.V. zoals op  
11 april 2007 gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Noord- en Midden-Limburg te 
Venlo (NL) onder nummer 24270677, 
welke beschikbaar zijn op en kunnen 
worden gedownload van de Trespa 
website www.trespa.com. Alle 
mondelinge en schriftelijke 
mededelingen, aanbiedingen, 
offertes, verkopen, leveringen en/of 
overeenkomsten en alle daarmee 
samenhangende prestaties van 
Trespa North America, Ltd. zijn 
onderworpen aan de ‘Trespa General 
Terms and Conditions of Sale’,  
welke beschikbaar zijn op en kunnen 
worden gedownload van de  
Trespa North America Ltd. website,  
www.trespa.com/na. De tekst van 
deze algemene verkoopvoorwaarden 
wordt op verzoek kosteloos 
toegezonden. 

De toepasselijkheid van enige andere 
algemene voorwaarden dan de 
hierboven genoemde algemene 
verkoopvoorwaarden wordt 
uitdrukkelijk verworpen en zulke 
andere algemene voorwaarden zijn 
niet van toepassing, ongeacht of 
daarnaar wordt verwezen op 
offerteaanvragen, offerte-
bevestigingen, briefpapier en/of 
overige documenten van enige 
wederpartij.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten 
en overige rechten met betrekking 
tot de inhoud van dit document 
(met inbegrip van, doch niet beperkt 
tot, logo’s, tekst en foto's) behoren 
toe aan Trespa en/of haar licentie-
gevers. Enig gebruik van de inhoud 
van dit document, daaronder mede 
begrepen distributie, reproductie, 
openbaarmaking, opslag in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of 
verzending daarvan zonder de 
voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Trespa, is 
uitdrukkelijk verboden. ® Trespa, 
Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, 
TopLabECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, 
Trespa Essentials en Mystic Metallics 
zijn geregistreerde handelsmerken 
van Trespa.

Vragen 
Voor vragen of opmerkingen over 
het bovenstaande kunt u contact 
opnemen met Trespa.

www.trespa.com

Uw Trespa-vertegenwoordiger:

raadpleeg www.trespa.com  
voor de meest actuele versie  
van dit document.




















