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LUMEN

Creëer perfecte én unieke effecten of zoek gewoon naar andere mogelijkheden om 
met een onderscheidende uitstraling toegevoegde waarde te creëren en de kwaliteiten 
van je gebouw te benadrukken. Dat alles is nu mogelijk met Trespa® Meteon®.
 

ALLES WAT JE MAAR WILT
Deze prachtige collectie bestaat uit gevelplaten voor 
innovatieve en functionele geventileerde gevelsystemen, 
balkons en zonneweringsoplossingen. Leverbaar in een 
breed scala aan uitstralingen zoals Metallics, Lumen, Focus, 
Naturals en Woods. Je kunt ook verschillende kleuren en 
afwerkingen kiezen. Realiseer alles wat je maar wilt, precies 
zoals jij het wilt.  

LEVENSLANG PLEZIER
De gehele collectie is zeer weersbestendig en kleurstabiel. 
Zon en regen hebben bijna geen enkele invloed op het 
plaatoppervlak. Ze zijn bovendien gemakkelijk te reinigen 
en zeer kras- en stootvast. En ze worden allemaal geleverd 
met tien jaar garantie. 

HOOGWAARDIGE KWAILTEIT
Trespa® Meteon® is een decoratief compact laminate (HPL) 
met een geintegreerd oppervlak, dat vervaardigd wordt met 
Trespa's bedrijfseigen technologie: Electron Beam Curing 
(EBC). De mix van tot 70% op hout gebaseerde vezels en 
thermohardende harsen levert een zeer stabiele, onder hoge 
druk en hoge temperaturen vervaardigde, dichte plaat op 
met een goede sterkte-/gewichtverhouding.

WAAR FASCINERENDE 
ESTHETIEK EN EINDELOZE 
ONTWERPMOGELIJKHEDEN 
ELKAAR ONTMOETEN
ONTDEK EEN ENORM SCALA AAN ONTWERPEN. UNIEKE PATRONEN. RITMES EN 

DIEPTEN. EN EEN EINDELOOS AANTAL DUURZAME KLEUREN. ALLES SAMENGEBRACHT 

IN HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN AFWERKINGEN. DAT BELOOFT EEN 

FASCINERENDE ESTETHIEK EN ONBEPERKTE ONTWERPMOGELIJKHEDEN.  

DE TRESPA® METEON®-COLLECTIE BIEDT EEN HOOGWAARDIGE GEVELBEKLEDING 

OM IEDER PROJECT OPNIEUW UIT TE VINDEN EN JE NEXT-GENERATION 

ARCHITECTONISCH HOOGTEPUNT TE ONTWERPEN.
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LUMEN

METEON® LUMEN

CREËER MEMORABELE GEVELS 
DIE MET LICHT SPELEN, 
VAN EXTREEM MAT TOT 
SPRANKELEND GLANZEND
Licht inspireert. Licht frist op. En licht geeft de ontwerpvrijheid nieuwe dimensies. De 
Trespa® Meteon® Lumen-collectie bestaat uit unieke gevelplaten met rijke nuances en 
natuurlijke tinten, die ieder project een subtiele en verfijnde touch geven. Deze platen 
hebben zowel lichtabsorberende, matt-effect kwaliteiten als meer natuurlijke of hoog 
reflecterende kenmerken. Het materiaal biedt eindeloze mogelijkheden, die één ding 
gemeen hebben: een rustgevend, helder resultaat met een zelfverzekerde, stijlvolle 
uitstraling die ieder project een rijke levendigheid geeft.

De Trespa® Meteon® Lumen-collectie omvat tot wel drie unieke afwerkingen en is 
ontworpen om een gevoel van beweging, diepte, kleurtoon en levendigheid aan je 
projecten toe te voegen. En doordat het assortiment leverbaar is in een brede kleurwaaier, 
kun je memorabele gevels ontwerpen die er indrukwekkend uitspringen.

LM5101
PARIS SILVER

LM0561
ROMAN BRONZE

LM2181
SIBERIAN  
PLATINUM

LM0641
CHINA GOLD

L1971
ICELAND GREY

L2581
NEW YORK GREY

L0651
ITALIAN GREIGE

LM1055
PERSIAN COPPER

L2151
LONDON GREY

L9000
METROPOLIS  

BLACK

L0500
ATHENS WHITE

ONTDEK DE TRESPA® METEON® LUMEN-COLLECTIE 
EN VIND JE VOLGENDE PROJECT OPNIEUW UIT

SPECULARDIFFUSE OBLIQUE

Voor meer informatie over de afwerkingen, zie pagina 18

AFWERKINGEN

L3673
OLIVE GREEN

L2264
OCEANIA BLUE

NIEUW

NIEUW



OLIVE GREEN 
L3673

OCEANIA BLUE 
L2264

76

LUMEN

LUMEN-LIJN
NIEUWE 

TOEVOEGING

ONTDEK ONS NIEUWE 
OLIVE GREEN EN BEDENK  

HOE JE VOLGENDE PROJECT 
ERUIT ZOU KUNNEN ZIEN

Het Italiaanse Toscane heeft een eindeloos 
spectaculair landschap. Het is gemakkelijk 
om geïnspireerd te raken door de klassieke 
vergezichten die je om iedere hoek 
tegenkomt: prachtige groene heuvels 
omzoomd met cypressen, weelderige bossen 
in de valleien en, uiteraard, de olijfgaarden 
die je op elke heuvel lijkt te zien. Op zomerse 
dagen, vlak voordat de olijven worden 
geoogst, hangt de geur van rijpe olijven in 
de lucht. Het is juist dan dat de Toscaanse 
olijfbomen het kleurrijkst zijn. De tinten 
groen gespikkeld met zwarte olijven zijn 
duidelijk herkenbaar. Het groen van de 
olijfboombladeren krijgt een heel bijzondere 
tint. Het is deze Toscaanse olijftint die de 
inspiratie was voor onze nieuwe kleurstelling 
die alleen leverbaar is in een matte, 
fluweelachtige Diffuse-afwerking. We hopen 
dat het je zal inspireren tot nieuwe ideeën 
en ontwerpen. 

OCEANIA BLUE
EEN KLEUR 

WAAR OUDE 
ZEEËN ELKAAR 
ONTMOETEN

LUMEN-LIJN
NIEUWE 

TOEVOEGING

ONTDEK ONS NIEUWE 
OCEANIA BLUE EN BEDENK 
HOE JE VOLGENDE PROJECT 
ERUIT ZOU KUNNEN ZIEN

Op het zuidelijkste puntje van Oceanië vind je een heel bijzonder 
oord: het eiland Jacquemart. Het behoort tot Nieuw-Zeeland en 
ligt op  2°37'10''Z 169°07'33''O. Het is een opmerkelijke plek om 
een oceaanreis te beginnen. De naam van het eiland herinnert 
aan kapitein J. Jacquemart van het schip FRWS Vire, die in 1874 
op expeditie ging. Zelfs toen was kapitein Jacquemart verbaasd 
over de manier waarop lokale zeestromingen iets ongelooflijk 
speciaals veroorzaakten — een diepe, blauwgroene combinatie 
van kleuren die even mysterieus als diep is. Het is op die plek 
waar de ware magie plaatsvindt. Op het juiste tij, rond het 
middaguur, weerspiegelt de zee een zeldzaam blauw dat je 
nergens anders ter wereld aantreft. Dat speciale moment, met zijn 
unieke tinten, vormde de inspiratie voor onze gloednieuwe tint, 
die alleen leverbaar is in Diffuse, zodat de kleur een zeer matte, 
fluweelzachte afwerking heeft. We hopen dat het je zal inspireren 
tot nieuwe ontwerpideeën.

OLIVE GREEN

GEÏNSPIREERD 
DOOR DE 

TOSCAANSE 
ZOMER



8 9

LUMEN

PREMIUM GEVELS MET EEN 
DIEP MATT-OPPERVLAK

EEN NATUURLIJKE TOUCH 
VOOR ELK OPPERVLAK

MEER LEVENDIGHEID 
DOOR GLANS

De Trespa® Meteon® Lumen Diffuse-collectie helpt je bij het creëren van moderne 
ontwerpen waarbij je natuurlijk licht als ontwerpelement gebruikt. Deze ‘less is more’-plaat 
absorbeert licht en haalt glans en textuur weg, waardoor je een fluweelzachte, ingetogen 
matt-uitstraling creëert. Meteon® Lumen Diffuse geeft onmiddellijk rust en verleent de 
gevel een unieke en aantrekkelijke uitstraling. De lichtabsorberende eigenschappen van 
deze platen creëren een samenspel van tinten en een unieke kleurdiepte. Een eigenschap 
die de kleuren versterkt zonder afbreuk te doen aan het algehele ontwerp. 

Het Trespa® Meteon® Lumen Oblique-oppervlak is een uniek product met 
indrukwekkende ontwerpresultaten. Hun natuurlijke, verweerde uiterlijk kan elke gevel 
met een aangenaam onregelmatig mat of glanzend oppervlak verfraaien. Het resultaat: 
een nieuwe dimensie van levendigheid die uw projecten verrijkt.Het Trespa® Meteon® 
Lumen Oblique-oppervlak is geïnspireerd op de natuur en brengt natuurlijke elementen 
in uw ontwerp. Het creëert een indrukwekkende sfeer, vooral in combinatie met andere 
oppervlakken. En dankzij het vermogen om het licht op een onregelmatige manier te 
weerkaatsen, geeft het elk oppervlak een frisse en natuurlijke toets. Subtiel, maar met een 
effect dat echte designkracht heeft.

Het Trespa® Meteon® Lumen Specular-oppervlak reflecteert de omgeving en brengt 
levendigheid met diepe kleuren en glans. De gebouwen passen naadloos in hun omgeving, 
wat resulteert in een opvallend harmonisch rsultaat. In combinatie met natuurlijke tinten 
biedt het programma nog meer vrijheid bij het ontwerpen van moderne gevels met een 
subtiele elegantie, die nooit uit de mode raken.

Het Trespa® Meteon® Lumen Specular-oppervlak kan perfect worden gecombineerd met 
onze andere oppervlakken. Zo kun je de aspecten van modern design combineren met de 
kleuren, variaties en fascinerende reflecties van natuurlijk licht.

DIFFUSE

OBLIQUE

OBLIQUE

SPECULAR

SPECULAR

DIFFUSE
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“Ik had nog nooit eerder met Trespa®-
producten gewerkt, maar ik was er vanaf 
het begin van overtuigd dat we iets heel 
bijzonders moesten bedenken – een 
spectaculair idee dat het onaangeroerde 
esthetisch potentieel van Trespa® Meteon®-
gevelpanelen tot uitdrukking zou brengen. 
We proberen altijd concepten te ontwikkelen 
die mensen inspireren en gebouwen te 
creëren waar mensen blij van worden om in 
te wonen of werken.”  
Erik van Eck, architect Broekbaema

“Nemho, ons nieuwe, gedeelde r&d-centrum in 

weert, naast het hoofdkantoor van trespa, vervult 

een tweeledig doel. Het is een technologie- en 

competentiecentrum voor alle bedrijven die tot 

de broadview groep behoren.”  

André Horbach, CEO van Trespa

DE SCHOONHEID 
VAN GEDURFDHEID
THE NEXT MATERIAL HOUSE (NEMHO)

WIL JE MEER WETEN OVER 
HET ARCHITECTONISCH 
ONTWERP, ZIE DE VIDEO
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LUMEN
DE SCHOONHEID VAN GEDURFDHEID

“De gevel van Nemho was inderdaad een grote uitdaging, maar ik ben 
geneigd te zeggen dat alles mogelijk is. En dat het uiteindelijk nog steeds 
goedkoper is dan naar de maan vliegen. Zoals Erik van Eck al opmerkte 
was onze mock-up een keerpunt. Vanaf dat moment begonnen de zaken 
snel te rollen. Er is nauwelijks een dag waarin ik geen Trespa-project 
onder handen heb, dus dit werk moest gewoon slagen.” 
Sven Drooghmans, installateur Limeparts-Drooghmans

“We begonnen met het beeld van een bos in Finland en zoomden daarna 
in om een close-up te creëren – helemaal tot in de moleculaire structuur. 
Dat resulteerde in de creatie van verschillende leeslagen: het ontwerp gaat 
met de kijker een wisselwerking aan op macro-, meso- en microniveau. 
Tegelijkertijd speelden we met zwart. Trespa® Meteon® Lumen-platen 
zijn verkrijgbaar in een vrij ongewoon scala van tinten en afwerkingen, 
van glanzend tot satijn en mat. Door drie afwerkingen te combineren - 
Diffuse, Specular en Oblique – konden we een ontwerp realiseren dat in 
de zon letterlijk tot leven komt, omdat iedere afwerking het licht op haar 
eigen, meer of minder gedempte, veranderende manier reflecteert.”
Erik van Eck, architect Broekbaema

ONTDEK HET PROJECT

WIL JE MEER WETEN 
OVER DE MONTAGE, 
ZIE DE VIDEO 

L9000
METROPOLIS BLACK

DIFFUSE

L9000
METROPOLIS BLACK

NEMHO, NEDERLAND

ARCHITECT BROEKBAKEMA

INSTALLATEUR LIMEPARTS-DROOGHMANS

MARKTSEGMENT KANTOORGEBOUW, R&D

BOUWTYPE NIEUWBOUW

TOEPASSING GEVELS

BEVESTIGINGSSYSTEEM KLANTSPECIFIEK

BOUWJAAR 2020
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LUMEN
VERRASSEND ANDERS

L2581
NEW YORK GREY

L0500
ATHENS WHITE

L0500
ATHENS WHITE

DIFFUSE

L2581
NEW YORK GREY

DIFFUSE

STUDIO THONIK, NEDERLAND

ARCHITECT ARJAN VAN RUYVEN (MMX ARCHITECTEN)

DESIGN  THOMAS WIDDERSHOVEN (THONIK) 

ISM MMX ARCHITECTEN

MARKTSEGMENT KANTOORGEBOUW

BOUWTYPE NIEUWBOUW

TOEPASSING GEVELS, BALKONS

BEVESTIGINGSSYSTEEM KLANTSPECIFIEK

BOUWJAAR 2020

ONTDEK HET PROJECT BEKIJK DE VIDEO MET 
THOMAS WIDDERSHOVEN 
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LUMEN

ECOLE DES SALINES

HELDER WIT MET 
EEN ARABISCHE 
TOUCH
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LUMEN

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)

AFWERKINGEN

NOTE 
WIJ WIJZEN U EROP DAT NIET ALLE COMBINATIES VAN 
PRODUCTEN EN AFWERKINGEN MOGELIJK ZIJN. GA NAAR 
TRESPA.INFO VOOR DE MATERIAALEIGENSCHAPPENTABEL 
EN HET GEDETAILLEERDE EN ACTUELE LEVERINGSPROGRAMMA 
MET BESCHIKBARE PLAATFORMATEN EN DIKTES VOOR ALLE 
AFWERKINGEN IN UW LAND. OOK KUNT U GEBRUIK MAKEN 
VAN DE PRODUCTSELECTOR OP TRESPA.COM NADAT U HET 
LAND HEEFT GESELECTEERD WAAR UW PROJECT IS GESITUEERD. 

Kleurcode Kleurnaam
Diffuse Oblique Specular

L0500 Athens White ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
L0651 Italian Greige ■ ■ ■
L1971 Iceland Grey ■ ■ ■
L2151 London Grey ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
L2264 Oceania Blue ■ ■ ■
L2581 New York Grey ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L3673 Olive Green ■ ■ ■

L9000 Metropolis Black ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Met metallic effect
LM0561 Roman Bronze ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM0641 China Gold ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM1055 Persian Copper ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM2181 Siberian Platinum ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM5101 Paris Silver ■ ■ ■ ■ ■ ■

* * *

DIFFUSE OBLIQUE SPECULAR
DIKTES

8 mm  (≈ 5/16 inch)

10 mm  (≈ 3/8 inch)

13 mm  (≈ 1/2 inch)

TRESPA® METEON® LUMEN DIFFUSE, LUMEN OBLIQUE EN ALLE LUMEN-PLATEN MET 
METALLIC EFFECT (PRODUCTEN MET LM CODE) HEBBEN EEN RICHTINGSGEBONDEN 
GEKLEURD OPPERVLAK. 
*MET SATIN ACHTERKANT.

L0500
ATHENS WHITE

DIFFUSE

L0500
ATHENS WHITE

VRAAG GRATIS STALEN AAN 

ONS STANDAARDLEVERINGSPROGRAMMA

VOOR TECHNISCHE INFORMATIE ZOALS 
BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN, GA NAAR 
WWW.TRESPA.INFO

SPECULAR

FORMATEN

1 2550 x 1860 mm (≈ 100 x 73 inch)

2 3050 x 1530 mm (≈ 120 x 60 inch)

3 3650 x 1860 mm (≈ 143 x 73 inch)

NB: ONGEZAAGDE PLATEN HEBBEN EEN
HAAKSHEIDTOLERANTIE.

2

1

3



TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Nederland
www.trespa.com

NEDERLAND
CUSTOMER SERVICE DESK 
Tel:  +31 (0) 495 458 850
Info.Nederland@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BV
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
België
Tel:  0800 15501
Info.Belux@Trespa.com

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
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 24069990
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 20 februari 2015 
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, TopLabPLUS ALIGN, 
TopLabECO-FIBRE, TopLabVERTICAL, TopLabBASE, Virtuon, 
Izeon, Pura, Pura NFC, 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.

DISCLAIMER

VOLG ONS

GA NAAR TRESPA.COM VOOR DE MEEST  

RECENTE VERSIE VAN DIT DOCUMENT.
NL2426-432591 ■ VERSIE 1.1 
BROCHURECODE NL2426 ■ DATUM 09-2022


