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Als vooraanstaand producent van architectonische 

materialen, produceert Trespa International een 

uitgebreid assortiment functionele plaatmaterialen voor 

veeleisende interieurtoepassingen, waaronder Trespa 

Virtuon. Deze platen leveren uitzonderlijk hoge 

prestaties op het gebied van hygiëne, reinigbaarheid en 

designmogelijkheden.

Het belang van hygiëne wordt al langer onderkend door 

de ontwerpers en gebruikers van interieurs in kritische 

toepassingen. De behoefte aan materialen die makkelijk te 

reinigen zijn, neemt toe, ondermeer door een grotere 

bewustwording van hygiëne en de toenemende 

onderhoudskosten. Bovendien moeten deze materialen 

duurzaam en milieuvriendelijk zijn en bijdragen aan een 

prettig en aantrekkelijk interieur.

Trespa Virtuon
Trespa Virtuon heeft een goede reputatie opgebouwd 

vanwege de kwaliteit en duurzaamheid van het materiaal.

Trespa Virtuon is slag- en stootvast, vochtbestendig en 

combineert de duurzaamheid van HPL Compact-platen 

met een gesloten, ondoordringbaar oppervlak dat 

gemakkelijk te reinigen is en in hoge mate bestand is tegen 

reinigings- en desinfecteermiddelen. Trespa Virtuon-platen 

worden vervaardigd volgens het zelf ontwikkelde EBC-

proces en hebben daarom een oppervlak dat gemakkelijk 

schoon te houden is, waardoor de platen zelfs in de meest 

veeleisende omgevingen jarenlang gevrijwaard blijven van 

vlekken en onzuiverheden. Bovendien wordt Trespa 

Virtuon geleverd in een uitgebreide reeks unikleuren, 

metallics en texturen waardoor de ontwerpmogelijkheden 

vrijwel onbeperkt zijn.

Bewezen effectiviteit
Tal van architecten en interieurontwerpers wereldwijd 

hebben al ervaren hoe ze met behulp van deze platen 

leefomgevingen kunnen creëren die een opvallend 

uiterlijk en een duurzaam visueel effect combineren met 

een uitzonderlijk hoog niveau van hygiëne in omgevingen

waar bacteriën en vuil een reële bedreiging vormen. Van 

ziekenhuizen tot zorginstellingen, van luchthavens tot 

sportcentra en van winkels tot musea: Trespa Virtuon 

heeft bewezen een gezonde omgeving te behouden.

Schoon, snel en veilig
Praktijkervaringen zijn belangrijk – evenals testresultaten. 

Trespa Virtuon is uitgebreid getest door gerenommeerde 

instituten. De conclusie: dankzij het gesloten oppervlak is 

Trespa Virtuon gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren. 

Om het vertrouwen in deze oppervlakte-eigenschappen te 

onderstrepen, wordt Trespa Virtuon geleverd met een 

projectgarantie van 10 jaar op slag- en stootvastheid, 

vochtbestendigheid en reinigbaarheid.

Met het door Trespa gepatenteerde installatiesysteem   

TS-2000, kan Trespa Virtuon gemakkelijk en snel worden 

geïnstalleerd waarmee tijd en middelen worden bespaard. 

Bovendien hebben de platen een uitstekend milieuprofiel: 

ze zijn vervaardigd volgens ISO 14001 en levenscyclus-

analyserapporten zijn beschikbaar.

Op zOEK nAAR EEn OppERVlAK MET 
unIEKE EIGEnSchAppEn, DEnK TRESpA



Deze microscoopopnamen van 

het urethaan-acrylaat oppervlak 

van Trespa Virtuon laten zien 

dat er geen verschil is tussen 

nieuw materiaal en materiaal 

waarop 10 jaar agressief reinigen 

gesimuleerd is.

Virtuon nieuw Virtuon na levensduur

In veeleisende omgevingen is regelmatig reinigen de enige 

manier om voortdurend een optimale graad van hygiëne 

te kunnen garanderen. Reinigingsgemak is dus een eerste 

vereiste en op dit punt biedt Trespa Virtuon aanmerkelijke 

voordelen. In vergelijking met andere vaak gebruikte 

oppervlaktematerialen, kan bij gebruik van Trespa 

Virtuon aanzienlijk grotere kostenbesparing gerealiseerd 

worden in de reinigingskosten.

> Vuil kan zich slecht hechten op het gladde urethaan-

acrylaat oppervlak van Virtuon.

> De oppervlakken kunnen effectief worden gereinigd 

doordat gebruik gemaakt kan worden van agressievere 

reinigingsmiddelen. Dit leidt ertoe dat een groter deel 

van de vervuiling verwijderd wordt. 

> Effectief reinigen: doordat schakelaars en 

bedieningspanelen kunnen worden verzonken in het 

Trespa-oppervlak en verbindingen met de vloer vlak 

kunnen worden gerealiseerd (zonder uitstekende delen), 

wordt een effectieve reiniging gewaarborgd.

> Het aantal voegen kan worden beperkt dankzij het 

optimale plaatformaat. Bovendien zijn verschillende 

hygiënische en duurzame voegoplossingen mogelijk.

> Hoe hoog de reinigingsfrequentie ook is, Trespa 

Virtuon blijft er jarenlang als nieuw uitzien.

GEMAAKT VOOR  
fREquEnT REInIGEn
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 Trespa Virtuon heeft inherente bacteriewerende 

eigenschappen zonder gebruik te maken van anti-

bacteriële additieven. Hierdoor is gegarandeerd dat deze 

eigenschappen behouden blijven gedurende de totale 

levensduur. 

>  Op het gladde niet-poreuze oppervlak van 

 Trespa Virtuon kunnen micro-organismen zich niet 

 vasthechten. Het oppervlak droogt snel en ook het 

 materiaal zelf biedt bacteriën geen enkele voedingsbron.

> De hygiënische eigenschappen van Trespa Virtuon zijn 

blijvend, zelfs onder extreme omstandigheden.

> Diverse typen voegverbindingen voor Trespa Virtuon 

wandbekleding zijn succesvol getest op hun hygiëne-

eigenschappen.

RESISTEnT TEGEn BAcTERIën
Afname van het aantal kolonievormende eenheden 

(cm2) op een Trespa Virtuon-oppervlak

Getest volgens de Japanse Industriestandaard  

JIS Z 2801: 2000.
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Meer dan 99,99% 

afname van E-coli en 

Staphylococcus aureus 

na 24 uur op het 

oppervlak
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Trespa Virtuon biedt architecten, ontwerpers en 

installateurs een uitgekiende combinatie van expressieve 

kleuren en texturen en speciale effecten zoals metallics. Met 

behulp hiervan kan een interieur worden gerealiseerd dat 

zowel zeer individueel als uitzonderlijk functioneel is: door 

toepassing van vorm en kleur maakt Trespa Virtuon het 

mogelijk een eigen identiteit te verweven

in het ontwerp.

Trespa Virtuon-platen hebben een geïntegreerd decoratief, 

glad, ondoordringbaar en slagvast oppervlak, met een 

unieke glans en een langdurig mooi uiterlijk, waardoor het 

ideaal geschikt is voor intensief gebruik gedurende een zeer 

lange periode. Trespa Virtuon is gemakkelijk te reinigen 

zodat het vele jaren lang als nieuw blijft.

Gemakkelijk te installeren 
Design is natuurlijk belangrijk, maar ook de 

installatiemogelijkheden spelen een sleutelrol. Trespa

Virtuon laat zich gemakkelijk bewerken en installeren. 

Dankzij het optimale plaatformaat is het mogelijk grote 

oppervlakken te realiseren met een minimaal aantal 

voegen. Dit geeft een open, nadrukkelijk transparant 

effect. Bovendien kunnen schakelaars en bedienings-

panelen worden verzonken in het Trespa-oppervlak en 

verbindingen met de vloer vlak (zonder uitstekende 

delen) worden gerealiseerd, waardoor efficiënte reiniging 

nog gemakkelijker wordt. Tevens is een groot aantal 

hygiënische en duurzame voegoplossingen beschikbaar.

Met Trespa Virtuon kunnen gebruikers een interieur met 

een persoonlijke ambiance realiseren – met de juiste sfeer 

en de gewenste mate van comfort.

EEn GOED VORM GEGEVEn OMGEVInG 
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 Verenigde Staten

Trespa International B.V.
Verkoop Nederland
Postbus 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Tel.: 31 (0) 495 458 850
Fax: 31 (0) 495 540 535
infonederland@trespa.com

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

EMEA Export
Tel.: 31 (0) 495 458 359 / 573
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com

Trespa International B.V.
Trespa International B.V. is 
gespecialiseerd in kwalitatief 
hoogwaardige plaatmaterialen voor 
gevel  bekleding en interieur-
toepassingen. Trespa beschikt over  
de kennis en middelen om  
producten voor specifieke 
marktsegmenten te ontwik kelen. 
Daarbij zoekt Trespa voortdurend  
naar wegen om het milieu (nog)  
beter te beschermen.

Trespa staat garant voor kwaliteit in 
producten en diensten en biedt haar 
relaties optimale technische  
ondersteu ning en doelgerichte 
documentatie. Een logisch gevolg  
van dit beleid is de certificering met 
ISO 9001 en ISO 14001. 

Verkoopvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, offertes, 
verkopen, (af)leveringen en/of 
overeenkomsten en alle daarmee 
samenhangende werkzaamheden en 
handelingen zijn van toepassing de 
algemene verkoopvoorwaarden van 
Trespa International B.V. op 11 april 
2007 gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor  
Noord- en Midden-Limburg te  
Venlo onder nummer 24270677,  
welke zijn opgenomen op onze  
website www.trespa.com. 
De tekst van deze algemene 
verkoopvoorwaarden zal u op  
verzoek worden toegezonden.

Verantwoording
Deze publicatie is met zorg 
samengesteld. Alle gegevens zijn 
gebaseerd op onze huidige stand 
van kennis. Zij zijn bedoeld als 
algemene informatie over onze 
producten en hun 
toepassingsmogelijkheden en 
hebben niet de betekenis van een 
garantie van bepaalde 
eigenschappen van deze producten. 
Aan de inhoud van deze uitgave 
kunnen derhalve geen rechten 
worden ontleend.

Kleuren
De kleuren in deze documentatie 
zijn gedrukt en daardoor kunnen 
geringe afwijkingen voorkomen ten 
opzichte van de originele Trespa-
paneelkleuren, met betrekking tot 
glans, tint en oppervlaktestructuur. 
Op aanvraag zijn originele monsters 
verkrijgbaar.

Geregistreerde 
handelsmerken
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, 
TopLabplus, TopLabeco-fibre, Virtuon, 
Volkern, Trespa Essentials en  
Mystic Metallics zijn geregistreerde 
handels merken van  
Trespa International B.V.

Auteursrechten
© Deze uitgave mag slechts worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand  
of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, indien daartoe 
vooraf gaand schriftelijke 
toestemming door Trespa 
International B.V. is verleend.

Projecten op de omslag:
De Vloed BvbA Architectenburo, 
België.
Architectenbureau Schoonbaert, 
België.
Koch + Partners Architekten und 
Stadtplaner, Duitsland.

www.trespa.com

Raadpleeg www.trespa.com voor  
de meest actuele versie (pdf-bestand)  
van onze documentatie.
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panel size: 
 

3050 x 1530 mm
(  120 x 60 in)

2550 x 1860 mm
(  100 x 73 in)

3650 x 1860 mm
(  143 x 73 in)

4270 x 2130 mm
(  168 x 83 in)

please check www.trespa.info for the detailed and  
up to date Delivery program and Material property  
Datasheet. 

  6 mm (  1/4 in)

  8 mm (  5/16 in)

10 mm (  3/8 in)

13 mm (  1/2 in)

panel type: 

= Single sided: decorative side with  
non-decorative black reverse 

= Double sided decorative 

panel thickness: 
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Trespa Virtuon  panels are 

 available in a wide choice of 

standard  colours and effects. 

These panels have the ability to 

transform,  enhance  or even add 

new  dimensions to your design. 

Trespa Virtuon panels can be 

custom-made in special project 

colours which allows to add 

 identity to your design. Trespa 

Virtuon is not just beautiful – it  

is exceedingly robust and durable 

so today’s vision will remain  

tomorrow’s reality.

Colour 
your iMaginaTion 

J 06.4.1 Amber

J 12.4.2 Garnet Red

J 20.4.2 Northern light

J 21.3.4 Azurite Blue

J 24.3.3 lagoon

J 34.3.1 Bottle Green

J 40.4.3 Mustard Yellow

J 51.0.1 Aluminium Grey

J 51.0.2 Urban Grey

J 21.8.1 Graphite Grey

K 04.1.7 Gold Yellow

K 04.0.5 Zinc Yellow

K 05.1.2 champagne

K 07.1.1 Sand

K 03.0.0 White

K 05.0.0 Pure White

K 05.1.1 Stone Beige

K 08.2.1 Mid Beige

K 08.3.1 Stone Grey

K 13.3.1 Heather

K 10.3.2 Old Rose

K 08.2.3 Salmon

K 06.3.5 Ochre

K 08.4.5 Rusty Red

K 10.4.5 Sienna Brown

K 12.3.7 carmine Red

K 10.1.8 Red Orange

K 11.4.4 english Red

K 12.6.3 Wine Red

K 10.6.1 Taupe

K 16.5.1 Mauve

K 17.3.5 cyclam

K 20.5.2 lavender Blue

K 22.4.4 Brilliant Blue

K 21.5.4 cobalt Blue

K 22.6.2 Dark Denim

K 20.7.2 Dark Blue

K 25.7.1 Iron Grey

K 03.4.0 Silver Grey

K 03.1.0 Pastel Grey

K 22.3.1 Ocean Grey

K 28.2.1 Aquamarine

K 24.4.1 Steel Blue

K 22.2.4 Powder Blue

K 23.0.4 Mineral Blue

K 20.2.3 light Viola

K 24.3.5 Turquoise Blue

K 30.2.3 Brilliant Turquoise

K 30.3.2 Verdigris

K 32.2.1 Translucent Green

K 37.2.3 Spring Green

K 36.3.5 Turf Green

K 32.7.2 Dark Green

K 28.6.2 Mid Green

K 90.0.0 Black

K 40.5.1 Moss Green

project
colours

Projects on cover: 
Koch + Partners Architekten und Stadtplaner, Germany
center Parks, Belgium
HeP Höchel engelken Partner Architekten und Ingenieure, 
Germany
De Gregorio A. & Partners Architectenbureau, Belgium
Arch. europa Park Rust Planungsburo, Germany

V
ersion 1

.0

 =  Single sided
 =  Double sided

 =  Single sided
 =  Double sided

 =  Single sided
 =  Double sided

 =  Single sided
 =  Double sided

Silk

Rock

Satin

Silk

Rock

Satin

Silk

Rock

Satin

Silk

Rock

Satin
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>  K 12.3.7 Satin,  
Project colour

>  De Gregorio A. & Partners 
Architectenbureau 

>  K 28.2.1 Satin
>  Schuster, Pechtold, Schmidt Architekten GmbH 

>  K 05.0.0 Satin/Silk
>  Architectenburo cepezed

>  Various colours
>  Architectenburo 

 Schoonbaert

>  K 03.1.0 Satin
>  Arch. corgan Associates, Inc.

>  Various colours
>  Arch. Agence 

 Superstructure 
>  Various colours
>  Architectenburo Schoonbaert 

>  Various colours
>  Spring architecten 

>  Various colours
>  527 Architects 

> Project colour copper Yellow Metallics 
>  Atelier 6 Architect

englisH - Disclaimer:
This document is part of other Trespa means of communication. The disclaimer that follows is a summary of the applicable full disclaimer. The information provided by 
Trespa International B.V. (“Trespa”) in this document is solely indicative. Trespa is unable to warrant the accuracy and completeness of this information. No rights can be 
derived from the information provided; the use of the information is at the other party’s risk and responsibility. colours used in Trespa’s communications (including but not 
limited to printed matter) and in samples of Trespa’s products may differ from the colours of the Trespa products to be supplied. Trespa’s products and samples are 
produced within the specified colour tolerances and the colours (of production batches) may differ, even if the same colour is used. The viewing angle also influences the 
colour perception. Metallics panels feature a surface whose colour appears to change based on the direction from which it is viewed. The specified colour stability and 
colour specifications relate only to the decorative surface of the Trespa products, not to the core material and samples of the Trespa products. customers and third parties 
must have a professional adviser inform them about (the suitability of) the Trespa products for all desired applications and about applicable laws and regulations. Trespa 
is not liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this document, except if and to the extent that such damage is 
the result of wilful misconduct or gross negligence on the part of Trespa and/or its management. All intellectual property rights and other rights regarding the content of 
this document (including logos, text and photographs) are owned by Trespa and/or its licensors. ® Trespa, Meteon, Athlon, Toplab, ToplabPLUS, ToplabECO-FIBRE, Virtuon, 
Volkern, Trespa essentials and Mystic Metallics are registered trademarks of Trespa.

neDerlanDs - Disclaimer:
Dit document maakt onderdeel uit van een ander Trespa communicatiemiddel. De navolgende disclaimer is een verkortte weergave van de toepasselijke volledige 
disclaimer. 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. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik daarvan gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid. 
Kleuren in Trespa’s communicatiemiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk) en van monsters van Trespa’s producten kunnen afwijken van de kleur van de te 
leveren Trespa-producten. Trespa’s producten en monsters worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en de kleuren (van productiepartijen) kunnen 
onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Ook de kijkhoek beïnvloedt de kleurwaarneming. Meteon metallic platen hebben een richtingsgebonden 
gekleurd oppervlak. De genoemde kleurstabiliteit en kleurspecificaties hebben uitsluitend betrekking op het decoratieve oppervlak van Trespa’s producten, en niet op het 
kernmateriaal en monsters van Trespa’s producten. 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 is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) 
voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid zijdens Trespa en/of haar bedrijfsleiding. 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 licentiegevers. ® Trespa, Meteon, Athlon, Toplab, ToplabPLUS, 
ToplabECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, Trespa essentials en Mystic Metallics zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa.

DeuTsCH - Haftungsausschluss:
Dieses Dokument ist Teil anderer Trespa Kommunikationsmittel. Der folgende Haftungsausschluss ist eine Zusammenfassung des geltenden vollen Haftungsausschlusses.
Die von der Trespa International B.V. (“Trespa“) in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Trespa übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Informationen. Die enthaltenen Informationen begründen keine Rechte und deren Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. 
farben in Unterlagen von Trespa (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drucksachen) und von Mustern von Trespa Produkten weichen möglicherweise von den farben 
der zu liefernden Trespa Produkte ab. Trespa Produkte und Muster werden nach den angegebenen farbtoleranzen hergestellt und können sogar bei Verwendung derselben 
farben (von Produktionsserien) untereinander Abweichungen aufweisen. Auch der Betrachtungswinkel beeinflusst die farbwahrnehmung. Die Oberflächenfarbe von 
Metallics Platten wird je nach Betrachtungswinkel unterschiedlich wahrgenommen. Angaben zur farbstabilität sowie farbangaben beziehen sich ausschließlich auf die 
Dekoroberfläche von Trespa Produkten und nicht auf das Kernmaterial oder auf Muster von Trespa Produkten. Kunden und Dritte müssen sich von einem professionellen 
Berater über die (Geeignetheit der) Trespa Produkte und deren Tauglichkeit für alle beabsichtigten Anwendungen sowie über die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften 
informieren lassen. Trespa haftet nicht für Schäden infolge von oder im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Dokuments. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit von Trespa und/oder des Trespa Managements zurückzuführen ist. Alle geistigen eigentumsrechte 
und sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments - darunter auch logos, Text- und Bildmaterial - stehen Trespa und/oder ihren lizenzgebern zu. ® Trespa, Meteon, 
Athlon, Toplab, ToplabPLUS, ToplabECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, Trespa essentials und Mystic Metallics sind eingetragene Markenzeichen von Trespa.

FranÇais - Clause de non-responsabilité :
ce document fait partie d’autres moyens de communication de Trespa. la clause de non-responsabilité suivante résume la totalité de la clause de non-responsabilité 
applicable. les informations contenues dans le présent document ne sont fournies qu’à titre indicatif par Trespa International B.V. (« Trespa »). Trespa ne peut garantir 
l’exactitude ni la complétude desdites informations. l’utilisateur ne peut tirer aucun droit des informations fournies; l’utilisation de ces informations se fait sous la 
responsabilité et aux risques de l’utilisateur. les coloris présentés dans les supports de communication de Trespa (y compris, sans s’y limiter, les supports papier) et  
dans les échantillons des produits Trespa peuvent différer des coloris des produits Trespa fournis. les produits et échantillons Trespa sont fabriqués dans les limites des 
tolérances de coloris indiquées et les couleurs (des lots de production) peuvent différer les uns par rapport aux autres, même si le même coloris est employé. l’angle 
d’observation influence également la perception des coloris. les panneaux métallisés se caractérisent par une surface dont la couleur change selon l’angle d’observation. 
la stabilité spécifique et les spécifications des coloris portent uniquement sur la surface décorative des produits Trespa et non pas sur le cœur du matériau et les 
échantillons desdits produits. les clients et les tiers doivent faire appel à un professionnel pour demander conseil sur (le caractère approprié) des produits Trespa pour les 
applications souhaitées et sur les lois et la réglementation en vigueur. Trespa décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de l’usage du présent document 
ou s’y rapportant, sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de Trespa et/ou de ses dirigeants. Tous les droits de propriété intellectuelle et 
tous les autres droits relatifs au contenu du présent document (y compris les logos, textes et photographies) appartiennent à Trespa et/ou à ses concédants. ® Trespa, 
Meteon, Athlon, Toplab, ToplabPLUS, Toplab ECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, Trespa essentials et Mystic Metallics sont des marques déposées de Trespa.

iTaliano - liberatoria:
Il presente documento costituisce parte integrante di altre forme di comunicazione di Trespa. la seguente liberatoria rappresenta una sintesi della liberatoria integrale 
applicabile. le informazioni fornite da Trespa International B.V. (in seguito: “Trespa”) nel presente documento hanno un carattere meramente indicativo. Trespa non 
garantisce l’esattezza né la completezza di dette informazioni. Dalle informazioni fornite non deriva alcun diritto; il loro uso avviene a rischio e sotto la responsabilità del 
soggetto utilizzatore. I colori rappresentati nelle comunicazioni di Trespa (fra cui si annoverano, a titolo tuttavia non esclusivo, i supporti stampati) e nei campioni dei 
prodotti Trespa possono differire dai colori effettivamente presenti nei prodotti originali che Trespa fornisce. I prodotti e i campioni di Trespa sono realizzati nel rispetto 
delle tolleranze cromatiche indicate; le tonalità cromatiche (altresì relative ai vari lotti di produzione) potrebbero differire anche a fronte dell’effettivo utilizzo dello stesso 
colore. Anche l’angolo visuale influisce sulla percezione dei colori. I pannelli metallizzati hanno una superficie cromatica sensibile alla prospettiva di veduta). la stabilità 
cromatica e le specifiche dei colori si riferiscono esclusivamente alle superfici ornamentali dei prodotti Trespa e non attengono al materiale di base e ai campioni dei 
prodotti Trespa. I clienti ed i terzi sono tenuti a chiedere il parere di un consulente professionale del settore in merito all’utilizzo dei prodotti Trespa (e alla loro idoneità) 
per tutti gli scopi previsti nonché in relazione alle leggi e ai regolamenti applicabili. Trespa declina ogni responsabilità (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale) 
in caso di danni di qualsiasi natura, derivanti o correlati all’utilizzo del presente documento, tranne nel caso e nella misura in cui tale danno sia stato cagionato da dolo 
o colpa grave da parte di Trespa e/o dalla sua direzione. I diritti d’autore e di proprietà intellettuale nonché tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del presente documento 
(ivi compresi loghi, testi e immagini) sono di esclusiva proprietà di Trespa e/o dei suoi licenziatari. ® Trespa, Meteon, Athlon, Toplab, ToplabPLUS, ToplabECO-FIBRE, Virtuon, 
Volkern, Trespa essentials e Mystic Metallics sono marchi registrati di Trespa.

espaÑol - Cláusula de exoneración de responsabilidad:
el presente documento es parte de otro documento de Trespa. la siguiente cláusula de exoneración de responsabilidad es un resumen de la cláusula total aplicable. 
la información facilitada por Trespa International B.V. (“Trespa”) en este documento es exclusivamente indicativa. Trespa no puede garantizar la corrección y la 
exhaustividad de esa información. la información aquí contenida y el uso de esta información no genera derechos ni expectativas de derechos que puedan invocarse.  
el uso de esta información será por cuenta y riesgo de quien la utilice. los colores en los medios de comunicación de Trespa (incluidos, sin limitación, los trabajos de 
imprenta) y en las muestras de los productos de Trespa pueden ser diferentes del color de los productos de Trespa que se suministren. los productos y las muestras de 
Trespa se producen dentro de la tolerancia del color indicada y (las partidas de producción) pueden mostrar diferencias entre sí, incluso cuando se aplica el mismo 
color. el ángulo de visión también influye en la percepción del color (el aspecto de la superficie de color de las placas metálicas Meteon varía según su orientación).  
la estabilidad de color y las especificaciones de color se refieren exclusivamente a la superficie decorativa de los productos de Trespa, y no al material principal y a las 
muestras de los productos de Trespa. los clientes y terceros deberán hacerse informar por un asesor profesional sobre (la idoneidad de) los productos de Trespa para 
todas las aplicaciones deseadas y sobre las disposiciones y normativas aplicables. Trespa no será responsable (ni contractual ni extracontractualmente) de ningún daño 
derivado de, o relacionado con el uso de este documento, a menos que los daños sean consecuencia de dolo o culpa grave por parte de Trespa o de su dirección. 
Todos los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de este documento (incluidos logotipos, textos y fotografías) pertenecen  
a Trespa o sus licenciantes. ® Trespa, Meteon, Athlon, Toplab, ToplabPLUS, ToplabECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, Trespa essentials y Mystic Metallics son marcas comerciales 
registradas de Trespa.




