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Dit document is uitsluitend bestemd als algemene aanbeveling.
Trespa verstrekt deze richtlijnen en alle test-, en ontwerpgegevens en
informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden
en adviseert met klem dat de klant, projecteigenaar en architect
onafhankelijk advies inwinnen bij een gecertificeerde bouwkundige
en/of constructeur over toepassing en installatie, en over het voldoen
aan de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde voorschriften, wet- en
regelgeving en testnormen. Raadpleeg de lokaal toepasselijke
verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen.
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GEVENTILEERDE GEVELS
Algemeen
Trespa® Meteon®-panelen worden geïnstalleerd als onderdeel van
regenwerende gevelbekleding of geventileerde gevelsystemen.
Dit “ademende” omhullingsysteem, dat wereldwijd wordt ingezet,
kan bijdragen aan een aantal voordelen bij gebouwontwerpen.
Principe
Een geventileerd gevelsysteem is een volledige geveloplossing waarbij
de panelen gemonteerd worden aan een achterconstructie die aan
de dragende muur van het gebouw is bevestigd. Een geventileerd
gevelsysteem bestaat uit de volgende constructie-elementen:
Regenwerende en decoratieve gevel
Op maat gemaakte Trespa® Meteon®-panelen worden als
regenwerende en decoratieve gevelbekleding toegepast.
Deze bouwoplossing biedt zowel technische als esthetische
voordelen. De voegen tussen de panelen kunnen open blijven.
Spouw en ventilatie
Door de spouw tussen de regenwerende gevelbekleding en de
isolatie of constructie kan omgevingslucht vanaf de ventilatieingangen naar de -uitgangen doorstromen. Voor continue
ventilatie achter het paneel is een bepaalde spouwdiepte tussen de
regenwerende gevelbekleding en de isolatie of constructie nodig.
De spouwdiepte evenals de minimale grootte van de ventilatieingangen en -uitgangen moeten voldoen aan de desbetreffende
bouwnormen, voorschriften en certificaten. Ga voor nadere
gegevens naar www.trespa.info/meteon/fixingsystems
Isolatie (optioneel)
Geventileerde gevels hebben een ruimte tussen de gevelbekleding
en de constructie. Dit is een ideale locatie voor isolatiematerialen.
Regenwater en condens worden op natuurlijke wijze afgevoerd door
de lucht die door de spouw stroomt, waardoor het isolatiemateriaal
in een goede conditie blijft en langdurig zijn werk blijft doen.
Achterconstructie
Een geventileerde gevel kan geconstrueerd worden met verschillende
geteste en gecertificeerde bevestigingssystemen, elk met zijn eigen
esthetische voordelen (bijv. onzichtbare bevestiging, voegdetails),
installatie-voordelen en prestaties om Trespa® Meteon® op een
achterconstructie te bevestigen. Ga voor nadere gegevens naar
www.trespa.info/meteon/fixingsystems
Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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Voordelen
De hierboven beschreven geventileerde gevelsystemen kunnen
allerlei voordelen opleveren. Ten eerste: Er ontstaat trek in de
spouw waardoor hitte en vocht van regen of condensatie sneller
worden afgevoerd. Ten tweede: De regenwerende bekleding
blokkeert enige zonnewarmte en gecombineerd met de aanwezige
isolatie zorgt dit voor een aanzienlijke reductie van de benodigde
airconditioning. Ten derde: Deze resultaten blijken het comfort
binnen de bewoonde zones te verbeteren. De bewoners en
gebruikers vertoeven in een onderhoudsarme omgeving waarbij
bovendien de droge en comfortabele staat van het gebouw een
positieve bijdrage kan leveren aan het binnenklimaat.

Massieve wand
A
B
C
D
E

A	Dragende muur
(beton, metselwerk)*
B Thermische isolatie*
C 	Waterkerende folie
(dampdoorlatend)*
D 	Geventileerde spouw
met achterconstructie**
E 	Regenwerende
gevelbekleding Trespa® Meteon®

Metal stud
1
2
3
4
5
6
7

1 Bekledingsplaat binnenzijde*
2 Thermische isolatie*
3 	Metal stud* / stalen stud achterplaat*
4 Bekledingsplaat buitenzijde*
5 	Waterkerende folie
(dampdoorlatend)*
6 	Geventileerde spouw met
achterconstructie**
7 	Regenwerende gevelbekleding Trespa® Meteon®

* Niet van Trespa
**	Nadere details over de ventilatiespouw, achterconstructies en
bevestigingssystemen kunt u vinden op www.trespa.info

5

ALGEMENE RICHTLIJNEN
TRESPA ® METEON ®GEVELBEKLEDING
De volgende aspecten moeten zorgvuldig in overweging worden
genomen bij het ontwerpen, calculeren en installeren van een
gevelconstructie die bestaat uit Trespa®-panelen, achterconstructies
en bevestigingen:
防	
Trespa® Meteon®-panelen moeten als zelfdragende gevelbekleding
toegepast worden en mogen geen andere dragende functie hebben.
防	Hang geen zware objecten aan de panelen zonder extra steunen
te monteren die door het paneel gaan en aan de achterconstructie
bevestigd zijn. Als er objecten aan het paneel worden gehangen,
is dit van invloed op de werking van het paneel en kan dit van
invloed zijn op de prestaties ervan. Vermijd dit altijd.
防	
De klant, projecteigenaar en architect moeten altijd onafhankelijk
advies van een bouwkundige inwinnen om zeker te zijn dat
voegoplossingen aan de nationale en/of lokale bouwvoorschriften
voldoen. Trespa doet geen uitspraken over de implicaties van
een specifieke toepassing of gebruik van een bevestigingssysteem
en wijst alle aansprakelijkheid of schadeplichtigheid in verband
hiermee af.
防	De geventileerde spouw moet dusdanig zijn dat er voldoende
ventilatie en ontwatering is zodat schade door achterblijvend
vocht voorkomen wordt.
防	Controleer of er geen speciale omstandigheden van toepassing
zijn waardoor de sterkte en stijfheid van de panelen
(in combinatie met de achterconstructie) onvoldoende zouden
zijn om normaal optredende belastingen als wind,
het eigen gewicht en/of schokken zonder schade te weerstaan.
防	Alvorens te starten met het monteren van Trespa®-panelen,
moet de installateur de sterkte, stijfheid, stabiliteit, vlakheid en
duurzaamheid van de dragende constructie controleren.

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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Trespa®-panelen moeten volgens de richtlijnen van Trespa en die
van derde leveranciers en met behulp van corrosiebestendige
bevestigingsmiddelen op een geschikte achterconstructie bevestigd
worden en wel zodanig dat de panelen onbelemmerd kunnen
werken. Bij het bepalen van de achterconstructie moet men
rekening houden met het volgende:
防	windbelasting;
防 noodzakelijke ventilatievoorzieningen;
防 het onbelemmerd kunnen werken van de panelen;
防	de bouwnormen, bouwregelgeving, certificaten of het
technische advies van Trespa met betrekking tot technische
installatiedetails (bijv. paneelafmetingen, bevestigingsafstanden
etc.) die van toepassing zijn;
防	
de dikte van het eventueel toegepaste uitwendige isolatiemateriaal;
防 mogelijkheden van verankering in de draagwand(constructie);
防 lokale en nationale bouwvoorschriften.
Alle aanpassingen aan Trespa®-panelen of -componenten, de
geometrie of de specificaties daarvan, en elke vorm van gebruik of
installatie van Trespa®-panelen of bevestigingssystemen in
combinatie met andere materialen of andere componenten dan
zoals geadviseerd door Trespa, zijn uitsluitend op risico van de
partijen die betrokken zijn bij de aanpassing, het gebruik of de
installatie, en elk van die partijen neemt daarvoor alle
desbetreffende risico’s op zich.
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SPECIFIEKE VARIATIES
ONTWERPEN & INSTALLEREN
MET TRESPA® METEON®
Algemeen
Let op de volgende aspecten bij het ontwerpen en installeren van
Trespa® Meteon®-platen met specifieke kleuren, decoren en
afwerkingen.
Richtingsgebondenheid van de platen (Metallics,
Wood Decors en Naturals)
De richtingsgebondenheid van de plaat is een belangrijk kenmerk
waarmee u rekening moet houden tijdens het ontwerpen en
installeren. In het geval van richtingsgebondenheid dient u
speciale maatregelen te nemen. Of de platen een richtingsgebonden
gekleurd oppervlak hebben, is afhankelijk van de kleur, het decor
of de afwerking.
防 	Trespa® Meteon® Uni colour-platen hebben een nietrichtingsgebonden gekleurd oppervlak.
防 	Trespa® Meteon® Metallics-platen hebben een
richtingsgebonden gekleurd oppervlak.
防 	Trespa® Meteon® Wood Decors en Naturals-platen
(NW en NA) hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak.
	De vleug van Trespa® Meteon® Wood Decors loopt in de
lengterichting van de platen.
Trespa brengt op de achterkant van ongezaagde Trespa®-platen
pijlen aan die de productierichtingen van de platen aangeven (afb. 1).
Wij adviseren u om tijdens het zagen van de platen de originele
productierichting op de voorzijde van de panelen aan te geven met
stickers en deze direct na het installeren te verwijderen. Zo is het
gemakkelijker alle panelen in dezelfde richting te bevestigen.

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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Men kan speciale effecten creëren door richtingsgebonden,
gekleurde Trespa® Meteon®-panelen in willekeurige richtingen te
bevestigen (fig. 2). Om het project daarentegen een meer coherent
aanzien te geven, kunt u de panelen allemaal in dezelfde richting
bevestigen (fig. 3). Voor het overige gelden de standaardaanwijzingen
voor het bewerken en bevestigen zoals van toepassing op reguliere
Trespa® Meteon®-platen.
Afbeelding 1

Afbeelding 2

Plaat

Project

Afbeelding 3

Project

Project

In één partij bestellen (Metallics)
De voor een project benodigde hoeveelheid Trespa® Meteon®
Metallics-platen dient in één opdracht besteld en geleverd te
worden om zeker te zijn van een consistent en uniform uiterlijk.
Gevoeligheid voor krassen (Gloss-afwerking)
Gladde glansoppervlakken, zoals Trespa® Meteon®-platen met een
Gloss-afwerking, tonen kleine krasjes nadrukkelijker dan een mat
of structuuroppervlak als Trespa® Meteon® met een Satin- of
Rock-afwerking. Trespa adviseert het gebruik van Satin of Rock
voor toepassingen met een hoger risico op mechanische belastingen.
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Bevestigingsafstanden (Gloss-afwerking)
De oppervlakte-eigenschappen van Trespa® Meteon® Gloss-platen
vereisen kortere bevestigingsafstanden dan die, welke van
toepassing zijn voor platen in een andere uitvoering. Ga voor
nadere gegevens naar www.trespa.info/Meteon/fixingsystems
Maximale plaatafmetingen
Trespa® Meteon® plaatmateriaal wordt geproduceerd en geleverd
in vaste plaatafmetingen zoals gespecificeerd in het Trespa
leveringsprogramma.
Daar waar van toepassing en conform Trespa installatierichtlijnen,
certificaten, locale bouwregelgeving en codes mag vol plaatmateriaal
aan de gevel geïnstalleerd worden.
Wij attenderen u erop dat het door Trespa geleverde plaatmateriaal
onderhevig is aan maattoleranties. Deze dient men in acht te nemen
bij het bepalen van de maximale paneelafmetingen. Verschillende
plaatmaten hebben verschillende maattoleranties. In het Trespa®
Meteon® materiaaleigenschappenblad worden de
haaksheidtoleranties uitgedrukt in minimum- en maximum
diagonalen. Additionele bewerkingen kunnen dus nodig zijn om
een perfect haaks paneel te verkrijgen.

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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TRANSPORT, HANTERING
EN OPSLAG VAN
TRESPA ®-PLATEN
Algemeen
Het hanteren en verplaatsen van Trespa®-platen mag alleen
worden gedaan door een vakman op het gebied van verplaatsing
of installatie en met gebruikmaking van de juiste apparatuur.
Trespa®-platen zijn decoratieve HPL-compact laminaatmaterialen
die bestaan uit lagen op hout gebaseerde vezels die geïmpregneerd
worden met thermohardende harsen. Hanteer de Trespa®-platen
voorzichtig om schade aan het decoratieve oppervlak te
voorkomen. Behandel de Trespa®-platen verder op soortgelijke
wijze als hardhout.
Transport
防 	Gebruik een goede vorkheftruck met een laadvermogen
van ten minste 2500 kg en vorken met een minimale lengte
van 1,5 meter.
防 Borg de platen tijdens het transport met staalbanden.
防 Breng beschermende hoekprofielen aan onder de banden.
Hantering
防 Behandel de platen met zorg.
防 Schuif de platen niet. Til de platen op om ze te verplaatsen.
防 Voorkom vuil op en tussen de platen.
防 	Gebruik markering-/coderingstickers en verwijder deze
onmiddellijk na het installeren van de panelen.
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> 2500 m
kg 5,1
> 2500 kg

>

MAX. 6MAX.
mtr

6 mtr

rtm 6 .XAM

> 1,5 m
MAX. 6 mtr

2500 kg

Opslag
防 Sla de platen op in een droge, schone en vorstvrije ruimte.
防 Maximale stapelhoogte = 6 m.
防 	Plaats pallets en platen op een vlakke ondergrond die over het
totale oppervlak ondersteuning biedt.
防 Handhaaf de originele verpakking van de platen.
防 Verwijder de staalbanden bij langdurige opslag.
防 Voorkom dat er een vochtfilm ontstaat tussen de platen.
防 	Leg geen vochtgevoelige (papier)lagen tussen platen met
beschermfolie.
防 	Voorkom niet-gelijkmatige blootstelling aan vocht of
temperatuur (slechts aan één kant) door:
1. 	Beschermfolie binnen 24 uur te verwijderen zodra de
platen niet meer als pakket op elkaar gestapeld liggen.
2. De platen plat op elkaar te laten liggen.
3. 	Holtes tussen de platen,
gk 0bijv.
052 >doordat deze bewerkt zijn,
te voorkomen.

> 1,5 m

MAX. 600 mm

1,5 m

MAX. 600 mm

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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MAX. 60

MAX. 600 mm

VOEGEN
De horizontale en verticale paneelaansluitingen mogen open of
gesloten zijn en voor elk van deze combinaties bestaan er speciale
voegoplossingen. Trespa adviseert echter voor alle landen met
klem dat de klant, projecteigenaar en architect onafhankelijk
advies van een bouwkundige inwinnen om zeker te zijn dat
voegoplossingen aan de nationale en/of lokale bouwvoorschriften
voldoen. In alle gevallen spelen toleranties met betrekking tot het
paneel, de montage en het gebouw op zich een belangrijke rol bij
de voegdetails. De volgende richtlijnen zijn daarom van toepassing:
防	Zorg ervoor dat het paneel in de lengte en breedte onbelemmerd
2,5 mm per strekkende meter (≈ 3/100 in per foot) kan werken.
防 Laat ten minste 5 mm (≈ 1/4 in) ruimte vrij rond elk afzonderlijk
paneel.
防	Zorg voor een voegbreedte van ten minste 10 mm (≈ 3/8 in)
tussen twee panelen.
防	Om te voorkomen dat insecten en ongedierte achter de
gevelbekleding komen, moeten voegen groter dan 10 mm (≈ 3/8 in)
worden voorzien van roosters, insectengaas etc. die aan de
desbetreffende bouwnormen, regelgeving en certificaten voldoen.
防	De voegen moeten voldoende ventilatie en ontwatering mogelijk
maken om schade door achterblijvend vocht te voorkomen.
Indien een open voegsysteem voor verticale en/of horizontale
voegen wordt toegepast, is bijzondere aandacht gewenst voor
eventuele regen- of vochtdoorslag. Om te voorkomen dat de
isolatiewaarde afneemt, kan een dampdoorlatende folie worden
gebruikt als extra waterkerende laag. Raadpleeg de fabrikant van
de isolatie om te bepalen wat de invloed van vocht op het
isolatiemateriaal is. Raadpleeg de lokale bouw- en brandverordeningen
om de impact van een eventuele extra waterkerende laag te bepalen.
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Horizontale voegen
Er bestaan drie verschillende horizontale voegoplossingen:
防	open voeg;
防 liplas;
防 voegprofiel.
Open voeg

= 10 =mm
10 mm
= 10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in

Liplas

Voegprofiel

= 10 mm
= 10 =mm
10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in
= 10 mm
= 10 =mm
10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in
= 10 mm
= 10 =mm
10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in

5 mm5 mm 5 mm
1/4 in
1/4 in1/4 in
5 mm5 mm 5 mm
1/4 in
1/4 in1/4 in

8 5/16
mm
in
8 mm8 mm
5/16
in 5/16
in

Op basis van van toepassing zijnde bouwnormen, regelgeving of
certificaten, kunnen bredere voegen toelaatbaar zijn.
Voegprofielen
De voegen kunnen worden gesloten met metalen
afdichtingsprofielen, die door derden geleverd worden.
De profielen mogen de vrije werking van de panelen niet
belemmeren en moeten spanningsvrij bevestigd worden.
a
a
a
a
a
a
Voegbanden
2
2
2
2
2
2
Het gebruik van vlak EPDM-voegband met een breedte gelijk aan
de volle breedte van de verticale regels wordt aanbevolen in
combinatie met daarop betrekking hebbende bevestigingssystemen,
conform de desbetreffende bouwnormen, voorschriften en certificaten.
a
a
a
Ga voor nadere details naar www.trespa.info/meteon/fixingsystems

b
b hetb werken van
Let op: Het gebruik van kitvoegen belemmert
c
c
de panelen
f een
f ekan
f eleiden tot overmatige vervuiling van de
d
d
c
c
paneelranden. Deze vorm van voegafdichting wordt daarom afgeraden.
a
2

a a a a a a a
2
2
2
2

a
2

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
a
a
a
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a

10
a mm
10
a mm
10 mm
c
2,9
c mm
2,9
c mm
2,9 emm 2e mm2emm 2 mm

c
d
c

a
a
2

a
aa

a

aa

Verticale voegen a
22
a
a
Er bestaan
twee verschillende verticale voegoplossingen:
a
2
防	open voeg;
防	groef-en-veerverbinding.
Groef-en-veer- en liplasverbindingen:
a 10 mm
Panelen vanaf 8 mm (≈ 5/16 fin) dikte kunnen aan de verticale
f 8 mm
randen
worden
voorzien vanf een groef-en-veer en aan de
a 10
mm
horizontale
f 8 mm randen van een liplas (bijv. TS550).
Ga voor nadere gegevens naar www.trespa.info/meteon/fixingsystems
防	groef: 2,2 x 15 mm (≈ 1/12 x 5/8 in) voor aluminium veren
(paneeldikte ≥ 8 mm (≈ 5/16 in))
防	veer: 2 x 30 mm (≈ 1/13 x 1 2/11 in)
防	hoogte liplas: 20 mm (≈ 3/4 in)
EPDM-voegband

a
2

a
2

a
2

a
2

15 mm
= 10 mm

2 mm 1/132inmm

8 mm 5/16 8inmm

Groef-en-veer

15 mm 5/8 in
a
2

a

a
2

= 10 mm 3/8 in
5 mm 1/4 in
5 mm 1/4 in

2,9 mm 2,92,9
mmmm
1/11 in
1/11 in
2,2 mm
2,2 mm 1/12 in

= 10 mm 3/8 in

Open voeg
a

a 10 mm

c 2,9 mm

a
e 2 mm

b 15 mm

d 2,2 mm

f 8 mm

a 10 mm

c 2,9 mm

b 15 mm

e 2 mm
= 10 mm 3/8 in
d 2,2 mm
f 8 mm

Op basis van van toepassing zijnde bouwnormen, regelgeving of
certificaten, kunnen bredere voegen toelaatbaar zijn.
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HOEKOPLOSSINGEN
Aansluitingen van Trespa®-panelen op hoeken van gebouwen kunnen
met open of met gesloten voeg uitgevoerd worden. Panelen vanaf een
mm ( 3/8
in)
dikte van≥ 10
8 mm
(≈5/16
in) zijn geschikt5 mm
voor
een vaste hoekverbinding.
( 1/4 in)
Hierbij wordt
≥ 10 mm aan
( 3/8 de
in) achterzijde van de panelen een metalen
5 mm ( 1/4 in)
hoekprofiel bevestigd met schroeven of spreidpluggen.
Houd rekening met de verschillen in paneellengte. Indien het werken
van een paneel in één of meerdere richtingen niet
mogelijk is, mag
3650
de breedte van het desbetreffende paneel
niet meer
dan 300 mm
r
3650
r = 20 mm
(≈12 in) bedragen.
r
r = 20 mm

≥a10 mm ( 3/8 in)
Hoekoplossingen
a

5 mm ( 1/4 in)
300 mm

a 10 mm

300 mm

a 10 mm

Open hoek

Open hoek

8 mm ( 5/16 in)
8 mm ( 5/16 in)

3650
r
r = 20 mm

a

a

a 10 mm
≥ 10 ≥mm
10( mm
3/8
( in)
3/8 in)

300 mm

a

( in)
1/4 in)
5 mm5(mm
1/4

300 mm ( 12 in)

Vaste hoek 300 mm (

Hoekprofiel

12 in)

8 mm ( 5/16 in)
c
c

36503650
r
5 mm ( 1/4 in)
5 mm ( 1/4 in)

a

r
r = 20
r =mm
20 mm

a

a
a

10 mm
a 10a mm
a 5 mm300
b 300
c in)
8 mm
mm mm
( 12
a

5 mm 300
( 1/4
in) mm
mm
300
5 mm ( 1/4 in)

a 5 mm b 300 mm c 8 mm

Hoekprofiel

8 cmm8( mm
5/16
( 5/16
in) in)

5 mm ( 1/4 in)

5 mm ( 1/4 in)
5 mm ( 1/4 in)

a
a
5 mm ( 1/4 in)
a 5 mm300
b 300
8 mm
mm
300(mm
mm
12c(in)12
in)
5 mm ( 1/4 in)

a
5 mm ( 1/4 in)

Raadpleeg
c
c www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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HORIZONTALE
TOEPASSINGEN VOOR
BUITENPLAFONDS
Trespa® Meteon®-platen kunnen worden gebruikt voor horizontale
toepassingen als buitenplafonds. In aanvulling op de technische
installatiegegevens voor verticale gevelbekleding, moeten de vermelde
bevestigingsafstanden voor horizontaal gebruik met 0,75
vermenigvuldigd worden.

Arch. Kneepkens, Bree, België

Ga naar www.trespa.info/meteon/fixingsystems voor een overzicht
van bevestigingssystemen die veelvuldig gebruikt worden door
Trespa-klanten in diverse landen of regio’s, zoals waargenomen door
Trespa. Raadpleeg de technische gegevens van het bevestigingssysteem
in kwestie om zeker te stellen dat het gebruikt kan worden voor het
installeren van buitenplafonds en om de bijbehorende
bevestigingsafstanden te controleren.
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HET BEWERKEN VAN
TRESPA ® METEON ®
Algemeen
Trespa®-platen mogen alleen worden bewerkt door een vakman
op het gebied van bewerking of installatie en met gebruikmaking
van de juiste apparatuur.
Door de homogene opbouw van het materiaal is het mogelijk om
zowel de zijkanten als het oppervlak te bewerken.
De bewerking van Trespa®-platen is vergelijkbaar met de
bewerking van hoogwaardig hardhout. Trespa®-platen kunnen
met houtbewerkinggereedschappen bewerkt worden.
Door de hardheid van Trespa®, worden aan de gereedschappen
hogere eisen gesteld in vergelijking tot gereedschappen die
benodigd zijn voor de bewerking van uit zachthout samengestelde
materialen. Het gebruik van hardmetalen gereedschappen wordt
aanbevolen. Bij grotere series wordt geadviseerd gebruik te maken van
gereedschappen met diamant versterkte snijvlakken. Dit gereedschap
geeft een optimale afwerking en heeft een lange levensduur.
Gezondheid en veiligheid
Let op dat bij gebruik van (houtbewerkings)machines ernstige
ongelukken kunnen gebeuren. U dient zich in alle gevallen te
houden aan de richtlijnen van de producent van het gebruikte
gereedschap alsmede de aanbevelingen van de Arbeidsinspectie in
acht te nemen.
Transport en hantering
In het algemeen dient u de Trespa®-platen op te tillen en te
voorkomen dat ermee geschoven wordt; dit geldt ook tijdens
transport en montage.
Er gelden aanvullende richtlijnen voor Trespa® Meteon® Gloss of
andere Trespa®-platen die voorzien zijn van een beschermfolie:
防 	Verwijder de beschermfolie niet tijdens het bewerken.
防 	Bewerk de platen bij voorkeur met computergestuurde apparatuur.
防 	Schrijf niet direct op de beschermfolie, maar gebruik
markering-/coderingstickers.
防 	Als de folie tijdens het bewerken verbrandt of smelt, verwijder
dan alleen de aangetaste delen van de folie.

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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Zagen
De volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing op het zagen
van Trespa® Meteon®-platen.
防 Aanzet:
7 - 22 m/min (≈ 23 - 72 ft/min).
防 Tandvorm:	Wisseltand of trapezium-vlaktand.
防 	Positionering:	intrede tand altijd aan de decoratieve kant van de
Trespa®-plaat.
防 	Zaagkanten:	De beste resultaten worden bereikt met stationair
gereedschap en bewegende tafels.
Voor een hoogwaardige randafwerking is het
noodzakelijk om met scherpe zaagbladen te werken.
Scherpe randen kunnen met schuurpapier of een
frees verwijderd worden.
防 Zaaghoek: 	Een optimaal zaagresultaat wordt verkregen bij
een zaagtandintrede van 45º.
防 	Gebruik inlegsjablonen die voorzien zijn van een rubberen mat
om te voorkomen dat de Trespa®-platen gaan schuiven als de
machine geen beweegbaar werkblad heeft en/of als u dubbelzijdige
platen bewerkt.
Wisseltand

Instelling van de
zaagbladhoogte

Trapeziumvlaktand

Wandzaag of vaste cirkelzaag
Zorg ervoor dat de decoratieve zijde omhoog wijst tijdens het
zagen, boren en frezen.
Als u tijdens het bewerken een decoratieve zijde over het werkblad
van de machine moet laten glijden, adviseren wij het gebruik van
een beschermende plaat, bijvoorbeeld van hardhout, op het werkblad.
Diameter

mm

inch

300

≈ 12

Tanden Aantal
Zaagbladomwentelingen dikte

72

≈ 6.000/min

Instelling
zaagbladhoogte

mm

inch

mm

inch

3,4

≈ 1/8

30

≈ 1 1/4

350

≈ 14

84

≈ 5.000/min

4,0

≈ 3/16 35

≈ 1 3/8

400

≈ 16

96

≈ 4.000/min

4,8

≈ 3/16 40

≈ 1 5/8
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Handcirkelzaag
Bij het gebruik van een handcirkelzaag, moet de niet-decoratieve
zijde omhoog wijzen.
Diameter

Tanden

Aantal
Bladdikte
omwentelingen

Hoogteinstelling

mm

inch

mm

inch

150

≈6

36

≈ 4.000/min

2,5

≈ 1/8 15

mm

≈ 5/8

inch

200

≈8

46

≈ 4.000/min

3,0

≈ 1/8 20

≈ 3/4

Decoupeerzaag
防 	Decoupeerzaag: Hardmetaal, binnenhoeken van uitsparingen
vooraf uitboren met een gatdiameter van 8 - 10 mm
(≈ 5/16 - 3/8 in).
防 	Overweeg het gebruik van een specifiek decoupeerzaagblad
voor decoratieve oppervlakken.
Boren
Hardmetalen HSS-boor, tophoek 60-80º:. Gebruik onderlegplaten
tijdens het boren van Trespa® Meteon®-panelen.

Diameter

Aantal
omwentelingen

Aanzetsnelheid

mm

inch

mm/min

inch/min

5

≈ 1/4

≈ 3.000/min

60 - 120

≈2-5

8

≈ 5/16

≈ 2.000/min

40 - 80

≈ 1 1/2 - 3

10

≈ 3/8

≈ 1.500/min

30 - 60

≈1-2

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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Frezen
Freesvormen:
防 Rechte en schuine beitels voor kantrechten en facetteren;
防 Hol of bol geslepen beitels voor kantafrondingen;
防 Diamant groef-cirkelzaagbladen voor groeven.
Materiaal:
防 	Snijgereedschap uit hardmetaal of diamant. Voor een
hoogwaardige randafwerking is het noodzakelijk om met
scherp snijdgereedschap te werken.
Handbediende bovenfrees of tafelfrees:
Diameter

Aantal
omwentelingen

Snijsnelheid

Aanzetsnelheid

mm

inch

m/s

ft/s

m/min ft/min

20 - 25

≈1

≈ 18.000 - 24.000/min

20 - 30

≈ 65 - 100

5

125

≈5

≈ 6.000 - 9.000/min

40 - 60

≈ 130 - 200 5 - 15

≈ 16
≈ 16 - 50
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HET REINIGEN EN
ONDERHOUDEN VAN
TRESPA ® METEON ®
Algemeen
Trespa® Meteon® heeft een gesloten, poriënvrij oppervlak waardoor
vervuiling niet kan binnendringen. Bovendien is Trespa® Meteon®
buitengewoon bestand tegen een groot aantal chemicaliën waaronder
veel verschillende niet-agressieve en agressieve reinigingsmiddelen.
Hoewel Trespa® Meteon® vrijwel onderhoudsvrij is, kan het raadzaam
zijn de panelen na installatie op locatie en vervolgens eenmaal per
jaar schoon te maken, afhankelijk van het type toepassing en de
mate van zorgvuldigheid waarmee ze bewerkt en gemonteerd zijn.
Vuil voorkomen
Ontwerpoverwegingen
Het effect van vervuiling op decoratieve panelen is afhankelijk van
de oorzaak. Een egale stoflaag valt minder snel op dan geconcentreerde
vuile en stoffige strepen en vlekken die door aflopend regenwater
ontstaan. Geconcentreerde vuilsporen kunnen worden voorkomen
door:
防 druipranden toe te passen bij overstekken;
防 	platte snelmontageschroeven voor Trespa® Meteon® te gebruiken;
防 	ervoor te zorgen dat verticale voegen zich niet bevinden boven
het midden van een ander paneel.
Constructieoverwegingen
Enige vervuiling tijdens de bouw valt niet te vermijden, maar
onnodige vervuiling moet voorkomen worden:
防 	verwijder stickers en labels onmiddellijk na montage;
防 	werk secuur met kitten en lijmen;
防 	plak paneelranden af bij schilderwerk aan kozijnen;
防 	verwijder ernstige vervuiling, als gevolg van bijvoorbeeld
gemorste verf, cement of teer vóór deze indroogt.

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
22

Reiniging en reparatie
Trespa®-panelen kunnen vuil worden door stof, vuile handafdrukken
of algengroei. Maar er kunnen zich ook ernstigere problemen
voordoen zoals roetafzetting, hardnekkige graffiti of ongelukken op
de locatie. Er zijn diverse speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar,
specifiek geschikt voor deze verschillende types verontreiniging.
Gebruik geen reinigingsmiddelen met een schuur- of slijpwerking.
Gebruik alleen schone sponzen, zachte nylonborstels of doeken en
vermijd borstels met harde, stugge haren. Volg de aanwijzingen
van de fabrikant altijd nauwgezet op. De aanbevolen concentraties
en inwerktijden mogen niet worden overschreden. Een goed
reinigingsresultaat is afhankelijk van de oplosbaarheid van de
vervuiling onder invloed van het gebruikte reinigingsmiddel.
Sommige producten, zoals tweecomponenten verfsystemen,
polyurethaan, siliconen of andere polymeren zijn niet oplosbaar.
Daardoor is het zeer moeilijk om deze producten te verwijderen.
Het onvolledig verwijderen van deze stoffen of deze verwijderen
met een ongeschikt product kan resulteren in een blijvende film
op de panelen. Dit restant kan een ongelijkmatige verkleuring van
het oppervlak veroorzaken. De garantiebepalingen van Trespa zijn
niet van toepassing indien er sprake is van gebrekkige of foutief
uitgevoerde reiniging. Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen
op de (nationale) veiligheids- en milieuvoorschriften.
Schoenpoets, waskrijtjes, stiften en krijt
Zelfs hardnekkige vlekken als schoenpoets en waskrijtjes zijn met
een organisch oplosmiddel gemakkelijk van de panelen te
verwijderen. Spoel de panelen met water schoon en veeg ze af om
strepen te voorkomen. Coderingen die aangebracht zijn met potlood
of waskrijt en coderingen die gedurende langere tijd blootgesteld
zijn geweest aan weer en wind zijn moeilijker te verwijderen.
Verf
Oplosmiddelhoudende verf verwijderen met een organisch
oplosmiddel. Panelen naspoelen en afwissen om strepen te voorkomen.
Tweecomponentenverf direct verwijderen met water of een organisch
oplosmiddel. Na uitharding is deze soort verf niet meer te verwijderen.
Lijmen, kitten en kunstharsen
Als u lijmen, kitten of kunstharsen gebruikt, dient u altijd de instructies
van de fabrikant te raadplegen. Dit is niet alleen nodig voor de
gebruiksinstructies, maar ook om te kunnen vaststellen of het
product geschikt is om het gewenst reinigingsresultaat te bereiken.
Oplosmiddelhoudende producten verwijderen met een organisch
oplosmiddel. Panelen naspoelen en afwissen om strepen te voorkomen.
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Tweecomponentenlijm of kunsthars direct verwijderen met water
en/of een organisch oplosmiddel. Siliconenkit afwrijven met een
droge, schone doek en eventuele restanten verwijderen met een
siliconenverwijderaar. Na uitharding zijn deze producten niet
meer te verwijderen.
Cementsluiers en kalk
Verwijderen met geconcentreerde zure reinigingsmiddelen (bijv.
zoutzuur). Panelen goed naspoelen met schoon water en droogwrijven.
Vet en vuil
Regen, wind, verkeer en industriële vervuiling zullen na verloop van
tijd een lichte tot matige laag vuil op de paneeloppervlakken
veroorzaken. Afhankelijk van de mate van vervuiling die is afgezet,
kunt u de panelen jaarlijks, tegelijk met het glazenwassen of met
langere tussenpozen met behulp van een ruitenwasmiddel reinigen.
Stof, modderspatten, olie en vette en vieze handafdrukken zijn
gemakkelijk te verwijderen door de panelen met een universeel
huishoudelijk reinigingsmiddel te wassen. Spoel de panelen met
water schoon en/of veeg ze af na het wassen om strepen te voorkomen.
Groene aanslag
Algen en mossen kunnen ontstaan op plaatsen die koel en vochtig
blijven en waar nauwelijks direct zonlicht komt. Dankzij het gesloten
oppervlak van Trespa® Meteon®-panelen dringen algen en mossen
niet in het oppervlak waardoor ze gemakkelijk te verwijderen zijn.
Graffiti
Dankzij het gesloten oppervlak van Trespa® Meteon® dringen
verven, lakken, lijmen, inkt en andere ‘graffiti-materialen’ niet in
het oppervlak. Deze kunnen daarom gemakkelijk verwijderd
worden mits ze oplosbaar zijn in water Indien dit niet het geval is,
gebruik een organisch oplosmiddel of speciale graffitireiniger.
Om strepen te voorkomen dienen panelen goed nagespoeld en
droog geveegd te worden.
Beschadigingen
Indien als gevolg van vandalisme krassen ontstaan op het oppervlak
van Trespa® Meteon®, dan kunnen deze gerepareerd worden door
een weinig acryllak met een fijn kwastje in de krassen aan te brengen.
Deze “reparatieverf ” is in vrijwel alle standaard Trespa®-kleuren
leverbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van
Trespa voor nadere informatie over beschikbaarheid. Panelen die
onvoorzien breken dienen vervangen te worden.

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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BEVESTIGINGSSYSTEMEN
Trespa® Meteon® biedt fascinerende esthetica met vrijwel
onbeperkte ontwerpmogelijkheden voor de nieuwe generatie
gevelbekledingen. Gebruik Trespa® Meteon® alleen of in
combinatie met andere materialen om verrassende gevels of
accenten te creëren.
Afhankelijk van uw speciale eisen kan Trespa® Meteon® op allerlei
manieren worden gemonteerd met behulp van diverse voegdetails
en bevestigingssystemen. Welke bevestigingssystemen in een bepaald
land beschikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende
bouwvoorschriften en nationale -certificering1. Meer informatie over
mogelijke bevestigingssystemen in uw regio en meer gedetailleerde
technische informatie kunt u vinden op www.trespa.info
De volgende bevestigingsmethoden zijn leverbaar:
防 Onzichtbare bevestiging
防 Zichtbare bevestiging
防 Bevestiging (met isolatie) voor een diepe spouw
防 Speciale bevestiging
防 	Bevestiging met lijm
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Onzichtbare bevestiging
Trespa kan onzichtbaar worden bevestigd met mechanisch bevestigde
metalen plaathaken aan de achterkant van de panelen in combinatie
met horizontale metalen profielen, of door geprofileerde randen te
maken in de panelen in combinatie met metalen profielen of
klemmen. Systeembeschrijvingen, CAD- details en certificaten zijn
te vinden op www.trespa.info
Onzichtbare bevestiging
TS200

TS300

Onzichtbare bevestiging
met plaathaken op rails

Onzichtbare bevestiging
met geprofileerde randen

TS600/650
Onzichtbare bevestiging
d.m.v. potdekselwerk

TS210

TS210-285

Onz. bev. met plaathaken
op rails op een aluminium
achterconstructie

Onz. bev. met plaathaken
op rails op een aluminium
achterconstructie

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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Zichtbare bevestiging
Trespa® Meteon® kan zichtbaar worden bevestigd met schroeven
op een houten achterconstructie of met blindklinknagels of
schroeven op een metalen achterconstructie.
Systeembeschrijvingen, CAD-details en certificaten zijn te vinden
op www.trespa.info

Zichtbare bevestiging
TS150

TS550

Zichtbare bevestiging met
schroeven op een houten
achterconstructie

Semizichtbare bev. met
metalen veren op een houten
achterconstructie

TS700
Zichtbare bev. met
blindklinknagels op een
metalen achterconstructie

TS110

TS110-285

Zichtb. bevestiging met
schroeven op een aluminium
achterconstructie

Zichtb. bevestiging met
schroeven op een aluminium
achterconstructie
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Bevestiging voor een diepe spouw
Om dikkere isolatie in combinatie met dragende metal-stud-wanden
mogelijk te maken, zijn er uitbreidingen voor metalen achter
constructies leverbaar voor zowel zichtbare als onzichtbare bevestiging.
(Geïsoleerde) Bevestiging voor een diepe spouw
TS110DC-285/TS110-134

TS210DC-285/TS210-134

Zichtbare bev. met schroeven
op een aluminium achter
constructie – diepe spouw

Onz. bev. met plaathaken op
rails op een aluminium achter
constructie – diepe spouw

Speciale bevestiging
Voor hoge flatgebouwen is een metalen achterconstructie
ontwikkeld voor overspanningen tussen twee verdiepingen met
brandbarrières op elke verdieping. Dit bevestigingssysteem wordt
vooral gebruikt voor zichtbare bevestiging met blindklinknagels.
Systeembeschrijvingen, CAD-details en certificaten zijn te vinden
op www.trespa.info
Speciale bevestiging
System 700
Zichtbare bevestiging met
blindklinknagels op een
specifieke aluminium achter
constructie (overspanning
tussen twee verdiepingen)

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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Bevestiging met lijm
Tenslotte zijn er bevestigingssystemen die niet in alle landen of regio’s
geaccepteerd worden. Deze bevestigingssystemen zijn gebaseerd op
elastische lijm waarmee de gevelbekledingspanelen aan een houten
of metalen dragende achterconstructie worden bevestigd.
Landspecifieke certificaten worden afgegeven aan de producent
of vertegenwoordiger van het lijmsysteem. Volg de ontwerp- en
installatierichtlijnen van de lijmfabrikant te allen tijde op.
Onzichtbare bevestiging
met lijm op een aluminium
achterconstructie

Onzichtbare bevestiging
met lijm op een houten
achterconstructie

Hoewel de meeste Trespa-installaties in het verleden zijn
uitgevoerd met mechanische bevestigingssystemen, kunnen
bevestigingssystemen op basis van lijm onder bepaalde
voorwaarden gebruikt worden. Onder deze voorwaarden vallen
met name zorgvuldige aandacht voor de verschillende
installatiedetails en installatie door een daartoe gekwalificeerde
partij overeenkomstig alle richtlijnen en aanbevelingen van een
gekwalificeerde lijmfabrikant en met inachtneming van alle
desbetreffende wet- en regelgeving. Trespa is niet verantwoordelijk
voor de selectie of het gebruik van lijm in bevestigingssystemen.
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Nederland

België &
Luxemburg

Frankrijk

Groot-Brittannië

Duitsland

Italië

Land

防

防

防

防

防

防

TS300

防

防

防

防

防

防

TS600/650

防

防

防

防

防

防

TS150

防

防

防

防

防

防

TS550

防

TS700

防

防

防

防

防

防

Bevestigingssysteem1
Onzichtbare bevestiging
TS200
TS210
TS210-285

Zichtbare bevestiging
TS110
TS110-285

Bevestiging (met isolatie) voor een diepe spouw
TS110-134
TS110DC-285
TS210-134
TS210DC-285
Speciale bevestiging
System 700
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防

防

防

防

Chili

Mexico

防

Canada

防

VS

China

Bevestigingssysteem1

Spanje

Land

Onzichtbare bevestiging
TS200
TS210
TS210-285

防

防

TS300

防

防

防

TS600/650

防

防

防

Zichtbare bevestiging
TS110

防

TS110-285

防

TS150

防

防

防

TS550
TS700

防

防

防

Bevestiging (met isolatie) voor een diepe spouw
TS110-134
TS110DC-285

防
防

TS210-134
TS210DC-285

防
防

Speciale bevestiging
System 700

Disclaimer

1

Dit overzicht is bedoeld als grafische en niet-bindende indicatie van
bevestigingssystemen die veelvuldig door Trespa-klanten in diverse
landen of regio’s gebruikt worden, zoals Trespa dit heeft waargenomen.
Dit overzicht suggereert of vertegenwoordigt geenszins, noch duidt
op, overeenstemming met de desbetreffende bouwvoorschriften of
-certificering. Wellicht is niet alle certificering die vereist is voor uw
project via Trespa beschikbaar, of is het nodig dat de klant zelf
aanvullende certificering moet aanvragen. Derhalve, en mede in verband
met het hierboven genoemde overzicht, adviseert Trespa de klant, de
projecteigenaar en de architect dringend onafhankelijk advies in te
winnen van een bouwdeskundige met betrekking tot in hoeverre een
gekozen bevestigingssysteem overeenstemt met de landelijke en/of
plaatselijke bouwvoorschriften.
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Altijd up-to-date, denk www.trespa.info
Op de website www.trespa.info vindt u een volledig online overzicht
van alle technische productinformatie en certificeringen. Deze
website wordt voortdurend geactualiseerd, zodat u altijd precies
kunt vinden wat u zoekt op het moment dat u informatie nodig hebt.
Snel en gemakkelijk.
Het vinden van de gewenste informatie was nog nooit zo gemakkelijk:
防 	Altijd up-to-date.
防 	Gemakkelijk te gebruiken: alle informatie wordt op
overzichtelijke wijze gepresenteerd.
Ga naar www.trespa.info en vind alle informatie die u nodig hebt.

Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
en de actuele technische gegevens.
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NOTITIES:
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Raadpleeg www.trespa.info voor meer informatie
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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/
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, Izeon, 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.

CONTACTEER ONS

BEZOEK ONS

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

TRESPA DESIGN CENTRE

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

NEW YORK

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

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
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