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WAAR CONCEPT EN REALISATIE ELKAAR ONTMOETEN

Een goed ontwerp begint met inspiratie, een uitzonderlijke visie en uitdagend denken.  
Het ontwerp wordt gerealiseerd met goede materialen, afwerkingen en systemen. Trespa® Meteon® biedt 
esthetisch aantrekkelijke oplossingen met vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden met verschillende 
kleuren, ritmes en dieptes voor de nieuwste generaties gevelbekledingen. De platen kunnen alleen of in 
combinatie met andere materialen worden gebruikt om verrassende gevels of uitzonderlijke accenten te 
creëren. Waar concept en realisatie elkaar ontmoeten, vindt men Trespa® Meteon®.

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). De mix van tot 70% op hout gebaseerde vezels en thermohardende harsen, vervaardigd 
onder hoge druk en hoge temperaturen, levert een zeer stabiele, dichte plaat op met een uitzonderlijke 
maatvastheid en een goede sterkte-gewichtverhouding. 

Trespa Meteon onderscheidt zich met name op het gebied van verticale exterieure 
wandbekledingstoepassingen, zoals gevel-, balkon- en galerijbekleding, zonwering en horizontale 
exterieure plafondtoepassingen.

De WereLD kLeUreN
TRESPA® METEON®

TresPA INTerNATIONAL b.V. Is eeN TOONAANGeVeNDe INNOVATOr OP HeT GebIeD VAN ArCHITeCTONIsCHe 
MATerIALeN eN WOrDT  INTerNATIONAAL erkeND ALs eeN beLANGrIJke ONTWIkkeLAAr VAN 
HOOGWAArDIGe PLAATMATerIALeN VOOr GeVeLbekLeDING eN DeCOrATIeVe GeVeLs. sINDs De OPrICHTING 
IN 1960 WerkT TresPA NAUW sAMeN MeT ArCHITeCTeN, ONTWerPers, INsTALLATeUrs, DIsTrIbUTeUrs eN 
eINDGebrUIkers OVerAL Ter WereLD. TresPA GeLOOFT IN PrODUCTINNOVATIe  
eN COMbINeerT DAArbIJ sPeCIALe FAbrICAGeTeCHNOLOGIeËN  
MeT sLIMMe  OPLOssINGeN VOOr 
ArCHITeCTONIsCHe TOePAssINGeN.

Denk Trespa

10 JAAR PRODUCTGARANTIE

Door hun unieke eigenschappen zijn 
Trespa® Meteon®-platen zeer duurzaam. 
Daarom biedt Trespa (onder specifieke 

voorwaarden) tien jaar garantie  
op de producten.  

Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger 
voor nadere informatie.

Appartementen/projecten  
met meer wooneenheden
Verenigde Staten

GA VOOR NADERE INFORMATIE NAAR TRESPA.COM EN TRESPA.INFO



ONDERHOUDSVRIENDELIJK  
& GEMAKKELIJK  
SCHOON TE MAKEN

Op het gesloten oppervlak van 
Trespa® Meteon® kan vuil zich 
vrijwel niet vastzetten, waardoor 
het product glad en gemakkelijk 
schoon te maken is.

LANGE LEVENSDUUR

Trespa® Meteon® is ideaal voor 
langdurige blootstelling, aangezien 

het materialen er vele jaren lang 
fantastisch blijft uitzien en weinig 

onderhoud vereist. Trespa® Meteon® 
is nog altijd het voorkeursmateriaal 

voor architecten, omdat zij er 
zeker van kunnen zijn dat het ook 

het stedelijke landschap van de 
toekomst nog zal bepalen.

SOLIDE EN ROBUUST 

Trespa® Meteon® is een materiaal 
met een hoge consistentie en hoge 
dichtheid, waarin schroeven en andere 
mechanische bevestigingsmaterialen 
stevig vast blijven zitten. Ondanks 
de hoge druk- en treksterkte en de 
uitstekende uittrekbestendigheid en 
slag- en stootvastheid van de platen 
is Trespa® Meteon® gemakkelijk te 
bewerken, vergelijkbaar met hardhout.

WEERSBESTENDIGHEID  
& KLEURSTABILITEIT

Trespa® Meteon® presteert 
buitengewoon goed in de buitenlucht. 
Zon en regen hebben geen significant 
effect op het plaatoppervlak.

BREDE RANGE VAN LEVENDIGE  
KLEUREN EN AFWERKINGEN

Trespa® Meteon® loopt voorop op het gebied 
van aantrekkelijk ontwerp en aantrekkelijke 

architectuur. Het product is leverbaar in 
vele standaardkleuren en afwerkingen, 

evenals in speciale projectkleuren. 
De veelgeprezen Naturals- en  

Wood Decors-collecties bieden een breed 
scala aan houtnerf- en organische motieven.

Openbaar gebouw | Frankrijk Onderwijs | China

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Trespa hecht groot belang aan de 
veiligheid van de processen en 
producten van Trespa. Trespa® 

Meteon® is leverbaar in twee 
categorieën: standaard kwaliteit 

en een brandvertragende  
kwaliteit (FR). Neem contact 

op met uw lokale Trespa-
vertegenwoordiger voor 

informatie over lokale 
leverbaarheid.

Bedrijfskantoor | Australië

RESPECT VOOR ONS MILIEU

Trespa is er sterk van overtuigd dat 
alle veranderingen bij het bedrijf 
zelf moeten beginnen.  
De duurzaamheidsbenadering 
van Trespa is gebaseerd op het 
principe “Geen kwaad doen, 
Goed doen, Beter doen” en 
begint met een objectieve en 
feitelijke levenscyclusanalyse 
(LCA) van de milieuvoetafdruk. 
Nadere informatie over de 
levenscyclusanalyse van Trespa  
is te vinden op trespa.com.

Vrije tijd, cultuur, sport 
Spanje



■  Er ontstaat een constante 
luchtstroom in de spouw 
waardoor zowel hitte als vocht 
van regen of condensatie sneller 
worden afgevoerd. 

■  De regenwerende bekleding gaat 
opwarming door de zon tegen en 
biedt continue isolatie, waardoor 
de algehele energieprestaties van 
het gebouw kunnen verbeteren.

■  Niet alleen zullen de bewoners en gebruikers 
het feit dat de omgeving weinig onderhoud 
vereist kunnen waarderen, maar de droge en 
comfortabele condities van het gebouw kunnen 
tevens een positieve bijdrage leveren aan het 
binnenklimaat.  

Als specialist in gevelbekleding biedt Trespa de kennis en technische informatie die u nodig hebt voor 
het ontwerpen en bouwen van een gevel met bekledingspanelen. Trespa is tijdens alle projectfases, van 
ontwerp en specificatie tot en met installatie, sterk gericht op service en kan antwoorden en informatie 
bieden om klanten te ondersteunen.

Trespa is zich er volledig van bewust dat architecten hun specifieke eigen ontwerp willen realiseren en 
dat dit verdergaat dan standaardoplossingen. Veel maatwerkgevels kunnen worden gerealiseerd door 
specifieke diensten aan te bieden, met name indien Trespa al vroeg tijdens het ontwerpstadium bij een 
project betrokken wordt om klanten van gedetailleerd advies te voorzien. 

unieke afbeeldingen die willekeurig 
herhaald worden gerealiseerd kunnen 
worden (octrooi is aangevraagd).

■   DESIGNCENTRES 

Er zijn Trespa Design Centres in New York, 
Barcelona, Santiago de Chile en Weert. 
Dit zijn unieke omgevingen, gericht op 
samenwerking en op het inspireren van 
architecten, installateurs en klanten. 
Hier worden o.a. conferenties en seminars 
aangeboden die een betekenisvolle dialoog 
met partners bevorderen.

■   INTERNATIONALE 

CUSTOMER SUPPORT SERVICE

De Trespa Customer Service Desk is 
klanten van dienst in alle regio’s waar het 
bedrijf actief is.

■   MAATWERKOPLOSSINGEN

Een nauwe dialoog met architecten en 
de mogelijkheid van maatwerkkleuren 
(voor projecten van meer dan 200 m2 
(≈ 2153 ft2)) maken het mogelijk dat Trespa 
heeft bijgedragen aan de realisatie van 
talrijke unieke gevelontwerpen. Deze 
maatwerkoplossingen zijn niet alleen 
fraai maar ook kosteneffectief.

sTerke serVICeGerICHTHeID

GeVeNTILeerDe 
GeVeLs
Trespa® Meteon®-panelen zijn perfect geschikt 
voor gebruik in innovatieve en functionele 
geventileerde gevelsystemen. Of het nu zelfstandig 
of als designaccent in combinatie met andere 
materialen wordt gebruikt, Trespa® Meteon® 
bepaalt de look van een gebouw en onderstreept 
de onderscheidende kwaliteiten ervan. 

Trespa loopt voorop met de ontwikkeling van 
innovatieve bouwtechnieken. Geventileerde gevels 
zijn meer dan een ontwerpgebaar: ze kunnen 
energie-eff ciënte, duurzame eigenschappen 
bieden.

binnenklimaat.  

Als specialist in gevelbekleding biedt Trespa de kennis en technische informatie die u nodig hebt voor 
het ontwerpen en bouwen van een gevel met bekledingspanelen. Trespa is tijdens alle projectfases, van 
ontwerp en specificatie tot en met installatie, sterk gericht op service en kan antwoorden en informatie 

OPLOssINGsGerICHTe DIeNsTeN 
MeT MeerWAArDe

■   PRODUCTTRAININGSSESSIES

Trespa houdt trainingsessies zowel voor 
installateurs als voor ontwerpers over 
onderwerpen zoals het concept en de 
montage van geventileerde gevels, en 
producteigenschappen en -kenmerken.

■   TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Trespa kan haar partners begeleiden 
en ze helpen optimale technische 
oplossingen te vinden met bijpassende 
bevestigingssystemen.

■   INSTRUCTIES VOOR HET HANTEREN EN 

BEWERKEN VAN TRESPA-PLATEN

Hoge esthetische kwaliteit vereist 
vakmanschap en de juiste tools en 
apparatuur. Trespa biedt hiervoor graag 
advies.

■   ONTWERPONDERSTEUNING

Trespa Studio is een multidisciplinaire 
groep die aan innovatieve oplossingen 
werkt en architecten ondersteunt bij het 
ontwerpen van gevels en een speciale dienst 
aanbiedt voor “graphics op gevels” (alleen 
in geselecteerde landen leverbaar), waarmee 

VOOrDeLeN VAN GeVeNTILeerDe GeVeLsYsTeMeN



UNI COLOUrs

A05.0.0 
Pure White

A05.1.1
Stone Beige

A04.0.0 
Cream White

A08.2.1 
Mid Beige

A05.1.0 
Papyrus White

A08.3.1 
Stone Grey

A06.7.1 
Natural Greige

A08.8.1 
Dark Brown

A03.1.0 
Pastel Grey

A05.1.4
Sun Yellow

A04.0.2 
Pale Yellow

A06.3.5 
Ochre

A05.1.2 
Champagne

A08.4.5 
Rusty Red

A09.6.4 
Mahogany Red

A12.6.3 
Wine Red

A33.3.6 
Brilliant Green

A32.2.1 
Translucent Green

A36.3.5 
Turf Green

A21.1.0 
Winter Grey

A37.0.8 
Lime Green

A24.4.1
Steel Blue

A20.5.2 
Lavender Blue

A17.3.5 
Cyclam

A25.8.1 
Anthracite Grey

A21.7.0 
Steel Grey

A22.3.1 
Ocean Grey

A22.2.4 
Powder Blue

A28.2.1 
Aquamarine

A22.1.6 
Royal Blue

A21.5.4 
Cobalt Blue

A22.6.2 
Dark Denim

A03.0.0 
White

A08.2.3 
Salmon

A04.0.1 
Pearl Yellow

A10.3.4 
Terra Cotta

A07.1.1 
Sand

A11.4.4 
English Red

A10.4.5 
Sienna Brown

A14.7.2 
Deep Red Brown

A34.8.1 
Forest Green

A22.2.1 
Bluish Grey

A32.7.2 
Dark Green

A28.6.2 
Mid Green

A30.3.2 
Verdigris

A26.5.4 
Pacifi c

A22.4.4 
Brilliant Blue

A20.2.3
Light Viola

A11.8.0 
Ceramic Greige

A03.4.0 
Silver Grey

A05.5.0 
Quartz Grey

A24.0.3 
Polar Blue

A21.5.1 
Mid Grey

A23.0.4 
Mineral Blue

A20.7.2 
Dark Blue

A90.0.0 
Black

A06.5.1 
Toscana Greige

A10.6.1 
Taupe

A16.5.1 
Mauve

A04.0.5 
Zinc Yellow

A37.2.3 
Spring Green

A04.1.7 
Gold Yellow

A41.0.6 
Mojito Green

A10.1.8 
Red Orange

A12.1.8 
Passion Red

A12.3.7 
Carmine Red

A35.4.0 
Cactus Green

PrOJeCTkLeUreN

Architectonische Trespa® Meteon®-platen zijn leverbaar in een 
breed assortiment standaardkleuren en -eff ecten. Om gevels te 
creëren die nog individueler en expressiever zijn, kunnen Trespa® 
Meteon®-platen op klantspecifi catie worden uitgevoerd in speciale 
projectkleuren. Gelieve voor nadere informatie contact op te nemen 
met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa.

GEEF KLEUR AAN JE VERBEELDING



DIKTESFORMATEN

4270 x 2130 mm 
(≈ 168 x 83 inch)

3650 x 1860 mm 
(≈ 143 x 73 inch)

2550 x 1860 mm 
(≈ 100 x 73 inch)

3050 x 1530 mm 
(≈ 120 x 60 inch)

Trespa® Meteon® Metallics-platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak.

MeTALLICs

M35.7.1 
Malachite Green

M21.8.1 
Graphite Grey

M34.3.1 
Bottle Green

M24.3.3 
Lagoon

M51.0.1 
Aluminium Grey

M51.0.2 
Urban Grey

M40.4.3 
Mustard Yellow

M06.4.1 
Amber

M20.4.2 
Northern Light

M21.3.4 
Azurite Blue

M05.5.1 
Titanium Bronze

M53.0.2 
Copper Yellow

M04.4.1 
Titanium Silver

M53.0.1 
Copper Red

M12.4.2 
Garnet Red

6 mm  (≈ 1/4 inch)

8 mm  (≈ 5/16 inch)

10 mm  (≈ 3/8 inch)

13 mm  (≈ 1/2 inch)
Het grote plaatformaat maakt 
effi  ciënte bewerking van het 
product mogelijk.

NB: Ongezaagde platen hebben een haaksheidtolerantie. 
Raadpleeg trespa.info voor een gedetailleerde en laatste versie 
van de materiaaleigenschappentabel en het leveringsprogramma.

NW15 
Milano Sabbia

NW14 
French Walnut

NW13 
Country Wood

NW12 
Natural Bagenda

NW16 
Milano Terra

Trespa® Meteon® Wood Decors-platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak. De vleug van Trespa® Meteon® Wood Decors loopt in de lengterichting van de platen.

NW02 
Elegant Oak

NW05 
Loft Brown

NW03 
Harmony Oak

NW04 
Pacifi c Board

WOOD DeCOrs

NW20 
Bleached Pine

NW19
Dark Mahogany

NW18 
Light Mahogany

NW11 
Santos Palisander

NW10 
English Cherry

NW09 
Wenge

NW01 
Loft Grey

NW17 
Milano Grigio

NW21
Australian Pine

NW22 
Slate Wood

NW23
Nordic Black

NW06 
Montreux Amber

NW07 
Montreux Sunglow

NW08 
Italian Walnut

NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

NATUrALs

NA05 
Erosion

NA08 
Sierra Red

NA06 
Patina

NA09 
Oxidation

NA07 
Deep Blue

NA10 
Titanic

NA11
French Limestone

NA14 
Weathered Basalt

NA12 
Natural Chalkstone

NA15 
Indian Terra Cotta

NA13 
Silver Quartzite

Trespa® Meteon® Naturals-platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak.

NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW NIEUW



Trespa® Meteon® Wood Decors-platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak. De vleug van Trespa® Meteon® Wood Decors loopt in de lengterichting van de platen.

TYPES

eNkeLzIJDIG DeCOrATIeF: decoratieve zijde met niet-decoratieve zwarte achterkant

DUbbeLzIJDIG DeCOrATIeF: dezelfde kleur voor de voor- en achterkant van de plaat

VArITOP: decoratieve zijde met standaard een witte decoratieve Satin-achterkant (A03.0.0)

DUOCOLOUr: verschillende kleuren voor de voor- en achterkant van de plaat

AFWERKINGEN

NA05
NA06
NA07
NA08
NA09
NA10
NA11
NA12
NA13
NA14
NA15

erosion
Patina
Deep blue
sierra red
Oxidation
Titanic
French Limestone
Natural Chalkstone
silver Quartzite
Weathered basalt
Indian Terra Cotta

kleurcode  kleurnaam Matt

NATUrALs

WOOD DeCOrs

NW01
NW02
NW03
NW04
NW05
NW06
NW07
NW08
NW09
NW10
NW11
NW12
NW13
NW14
NW15
NW16
NW17
NW18
NW19
NW20
NW21
NW22
NW23

Loft Grey
elegant Oak
Harmony Oak
Pacifi c board
Loft brown
Montreux Amber
Montreux sunglow
Italian Walnut
Wenge
english Cherry
santos Palisander
Natural bagenda
Country Wood
French Walnut
Milano sabbia
Milano Terra
Milano Grigio
Light Mahogany
Dark Mahogany
bleached Pine
Australian Pine
slate Wood
Nordic black

kleurcode  kleurnaam satin Matt 

M04.4.1
M05.5.1
M06.4.1
M12.4.2
M20.4.2
M21.3.4
M21.8.1
M24.3.3
M34.3.1
M35.7.1
M40.4.3
M51.0.1 
M51.0.2
M53.0.1
M53.0.2

Titanium silver
Titanium bronze
Amber
Garnet red
Northern Light
Azurite blue
Graphite Grey
Lagoon
bottle Green
Malachite Green
Mustard Yellow
Aluminium Grey
Urban Grey
Copper red
Copper Yellow

kleurcode  kleurnaam satin  rock  Gloss

MeTALLICs

Raadpleeg trespa.info voor een gedetailleerde en laatste versie van de materiaaleigen-
schappentabel en het leveringsprogramma waarin de beschikbare plaatafmetingen en 
–dikten van bovenstaande afwerkingen staan. Als alternatief kunt u het Productselectietool 
op trespa.com gebruiken (nadat u het land heeft  geselecteerd waar uw project is gesitueerd).

kleurcode  kleurnaam satin  rock  Gloss

UNI COLOUrs

A03.0.0 White
A03.1.0  Pastel Grey
A03.4.0  silver Grey
A04.0.0  Cream White
A04.0.1  Pearl Yellow
A04.0.2  Pale Yellow
A04.0.5  zinc Yellow
A04.1.7  Gold Yellow
A05.0.0  Pure White
A05.1.0  Papyrus White
A05.1.1  stone beige
A05.1.2  Champagne
A05.1.4  sun Yellow
A05.5.0  Quartz Grey 
A06.3.5  Ochre
A06.5.1  Toscana Greige
A06.7.1  Natural Greige
A07.1.1  sand
A08.2.1  Mid beige
A08.2.3  salmon
A08.3.1  stone Grey
A08.4.5  rusty red
A08.8.1  Dark brown
A09.6.4  Mahogany red
A10.1.8  red Orange
A10.3.4  Terra Cotta
A10.4.5  sienna brown 
A10.6.1  Taupe
A11.4.4  english red
A11.8.0  Ceramic Greige
A12.1.8  Passion red
A12.3.7  Carmine red 
A12.6.3  Wine red 
A14.7.2  Deep red brown
A16.5.1  Mauve 
A17.3.5  Cyclam
A20.2.3  Light Viola
A20.5.2  Lavender blue
A20.7.2  Dark blue
A21.1.0  Winter Grey
A21.5.1  Mid Grey
A21.5.4  Cobalt blue
A21.7.0  steel Grey 
A22.1.6  royal blue
A22.2.1  bluish Grey
A22.2.4  Powder blue
A22.3.1  Ocean Grey
A22.4.4  brilliant blue
A22.6.2  Dark Denim
A23.0.4  Mineral blue
A24.0.3  Polar blue
A24.4.1  steel blue
A25.8.1  Anthracite Grey
A26.5.4  Pacifi c
A28.2.1  Aquamarine
A28.6.2  Mid Green
A30.3.2  Verdigris 
A32.2.1  Translucent Green
A32.7.2  Dark Green
A33.3.6  brilliant Green
A34.8.1  Forest Green
A35.4.0  Cactus Green
A36.3.5  Turf Green
A37.0.8  Lime Green
A37.2.3  spring Green
A41.0.6  Mojito Green
A90.0.0  black

SATIN ROCK GLOSS MATT

NIeUWe
MATT

AFWERKING
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TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 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) 495 540 535
Info.Nederland@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BVBA/SPRL
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
België
Tel:  0800 15501
Fax: 0800 15503
Info.Belgium@Trespa.com
Grand Duché de Luxembourg
Tel:  +31 (0) 495 458 308

TRESPA DESIGN CENTRE NEW YORK
62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
Verenigde Staten
Tel:  +1 212 334 6888
Fax: +1 866 298 3499
TDC.NewYork@Trespa.com
www.trespa.com/nl/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT
Wetering 20
6002 SM Weert
Nederland
Tel:  +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/nl/tdc
 

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA
Calle Ribera 5, 
08003 Barcelona
Spanje
Tel:  +34 (0) 93 295 4193
Fax: +34 (0) 93 116 3300 
TDC.Barcelona@Trespa.com 
www.trespa.com/nl/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO
Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago 
Chili
Tel:  +56 2 4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/nl/tdc

CONTACTeer ONs bezOek ONs

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/
documentation. 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 
North America General Terms and Conditions of 

Sale’, welke beschikbaar zijn op en kunnen worden 
gedownload van de Trespa website, www.trespa.
com/documentation. 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, Izeon, 
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.

Denk Trespa

DISCLAIMER


