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Trespa Meteon-platen zijn verkrijgbaar in een breed 

 assortiment kleuren, effecten en structuren – standaard 

of gemaakt naar specificatie. Deze platen kunnen uw 

ontwerp transformeren, veredelen of er zelfs een geheel 

nieuwe dimensie aan toevoegen. Er zijn letterlijk 

 duizenden toepassingen over de gehele wereld waaruit 

blijkt hoe veelzijdig het materiaal is. Trespa Meteon is 

niet alleen aantrekkelijk – maar ook zeer sterk en 

 duurzaam, zodat uw huidige ontwerp er ook morgen nog 

als nieuw uit zal zien.

Gepatenteerde Trespa-technologie
Trespa Meteon is een vlakke plaat op basis van 

thermohardende harsen, homogeen versterkt met op hout 

gebaseerde vezels en vervaardigd onder hoge druk en 

temperatuur. De platen zijn voorzien van een geïntegreerd 

decoratief oppervlak met behulp van de gepatenteerde 

EBC-technologie. Trespa Meteon wordt gebruikt voor 

verticale toepassingen zoals gevelbekleding, 

balkonbekleding en een brede waaier van andere 

buitentoepassingen. Trespa heeft eveneens gebogen 

elementen ontwikkeld die de mogelijkheid bieden extra 

diepte in gevels te creëren. Dankzij de gepatenteerde 

technologie van Trespa zijn Meteon-platen de meest 

duurzame HPL-platen voor het realiseren van uw gevel.

Gezondere gebouwen 
Trespa Meteon is uitermate geschikt voor geventileerde 

gevelsystemen. De “ademende” systemen bieden hoge 

 isolatiewaarden, een perfecte bouwfysische oplossing en 

leveren een bijdrage aan een gezond binnenklimaat. Bij 

hoge temperaturen kan de overtollige zonnewarmte worden 

geventileerd tussen de panelen en het isolatiemateriaal. 

Dit maakt duurzame bouwtoepassingen mogelijk waarin 

het prettig vertoeven is.

Ontwerpmogelijkheden
Trespa geeft architecten een inspirerende kijk op de toekomst. 

Het Perspectives-platform vormt een bron van ideeën, 

nieuwe technieken, kleuren en vormen. De thema’s Karakter, 

Ritme en Diepte geven gevelontwerpen een nieuwe 

impuls. Trespa Meteon-platen kunnen op diverse manieren 

worden aangepast, veranderd, gevormd en bevestigd.  

Dit maakt het mogelijk gevels met een esthetische 

eigenheid te creëren. 

Trespa Meteon-platen kunnen op allerlei manieren 

 worden aangepast, veranderd, gevormd en bevestigd.   

Dit maakt het mogelijk gevels met een esthetische 

eigenheid te  creëren zonder de basiskenmerken en 

prestaties van het product aan te tasten. Verandering van 

het plaatoppervlak voegt diepte en beweging toe aan de 

gevel en laat deze meer in het oog vallen. Dit wordt extra 

versterkt door de steeds weer veranderende licht- en 

schaduweffecten. Met gebogen Trespa-elementen kan men 

gevels extra diepte geven. Het gebruik van licht voegt een 

nieuwe  dimensie toe: door de gevelpanelen of de voegen 

te  verlichten met behulp van de nieuwste LED-

technologie worden rechte lijnen gebogen en ondergaan 

kleuren een ware metamorfose.

Dankzij hun veelzijdigheid bieden Trespa-platen 

architecten vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden.

unIEK En SpEcIAAl: 
TRESpA METEOn



Weerbestendigheid
Trespa Meteon is extreem weerbestendig. Zon, regen – ook 

“zure” regen – en vocht hebben geen noemenswaardige 

invloed op het oppervlak. Kunstmatige verweringstesten 

volgens EN 438-2:29 tonen aan dat zowel de UV-resistentie 

als de kleurstabiliteit van het decoratieve oppervlak 

overeenkomen met de hoogst gemeten klasse 4-5 van de 

grijsschaal volgens ISO 105 A02. Dit betekent dat in de 

meeste Europese landen de kleuren daarom meer dan tien 

jaar nagenoeg onveranderd blijven, indien toegepast als 

verticale gevelbekleding of balkonbeplating.

Gemakkelijk te reinigen
Op het gladde, gesloten en poriënvrije oppervlak kan  

vuil nauwelijks aanhechten. Noch het oppervlak noch  

de  gezaagde randen hoeven te worden geschilderd of op 

 andere wijze te worden voorzien van een beschermlaag.

Trespa Meteon wordt niet aangetast door niet schurende 

huishoudelijke schoonmaakmiddelen of sterke organische 

oplosmiddelen indien gebruikt volgens de 

reinigingsrichtlijnen van Trespa. Dankzij deze kenmerken 

is Trespa Meteon gemakkelijk te reinigen en draagt het bij 

tot het realiseren van buitentoepassingen die weinig 

onderhoud vragen. Complete reinigingsrichtlijnen kunt u 

vinden op www.trespa.com.

Sterk
De elasticiteitsmodulus en grote trek- en buigsterkte zijn 

bepalend voor de hoge mate van slag- en stootvastheid 

van Trespa Meteon. De homogeniteit en dichtheid van de 

kern bezorgen het plaatmateriaal een hoge uittrekkracht 

voor de bevestigingsmiddelen. Dit is met name belangrijk 

voor panelen die onzichtbaar (blind) worden bevestigd 

door middel van schroeven of pluggen. 

Dimensiestabiliteit en bewerkbaarheid van Trespa Meteon 

zijn vergelijkbaar met die van hardhout, maar Trespa 

 Meteon-platen verweren niet en worden niet aangetast 

door vocht, schimmel of houtrot.

Dankzij deze combinatie van sterke punten behouden 

Trespa-platen hun fraaie uiterlijk vele jaren lang.
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Milieuaspecten
Milieuzorg speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling 

en productie van Trespa Meteon. Trespa-platen bestaan 

uit thermohardende harsen, homogeen versterkt met 

maximaal 70% op hout gebaseerde vezels.

Het merendeel van de gebruikte grondstoffen is snel 

vernieuwbaar. Bovendien kan een nieuwe Trespa-plaat tot 

10% gerecycleerd restmateriaal van productie bestaan. 

Trespa International in Weert is als een van de eerste 

producenten van plaatmateriaal gecertificeerd volgens de 

ISO 14001 normering. Het certificaat werd toegekend 

door Lloyd’s Register. De ISO 14001 norm beschrijft de 

stappen die nodig zijn voor het opzetten, implementeren, 

onderhouden en verbeteren van een volledig geïntegreerd 

milieuzorgsysteem.

Brandveiligheid
Bij brand zal Trespa Meteon niet smelten, druipen of 

exploderen – en zijn stabiliteit langere tijd behouden. 

Internationale officieel geautoriseerde testinstituten 

hebben bevestigd dat Trespa Meteon brandvertragende 

(FR) platen vallen binnen een van de meest gunstige 

brandklassen.

Bouwcertificaten
Grote Europese certificerende instituten, die lid zijn van de 

“European Union of Agrément” (UEATC), hebben zowel 

Trespa Meteon als de aanbevolen bevestigingssystemen 

gecertificeerd. Certificaten zijn onder meer verstrekt door: 

KOMO; DIBt; BUtgb; BBA; CSTB en TORROJA. Dit maakt 

Trespa tot een betrouwbare partner en maakt Meteon-platen 

tot een uitstekende keuze voor duurzame gebouwen.

cE Markering
Trespa International heeft de nieuwe CE-markering voor 

haar producten ingevoerd. Trespa Meteon voldoet volledig 

aan de eisen van de nieuwe EU-norm.

Garanties
Mede dankzij onze jarenlange praktische ervaring en hoge 

kwaliteit van Trespa Meteon-platen kunnen wij algemene 

garanties bieden voor zowel de gehele collectie als voor 

specifieke projecten. Meer informatie is verkrijgbaar bij 

uw lokale Trespa-leverancier of verkoper.
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Kijk op www.trespa.com voor de meest recente versie van het leveringsprogramma en 
het overzicht van de materiaaleigenschappen.

LEVERINGSPROGRAMMA TRESPA METEON

Opmerking:
>  Wood Decors: Houtnerf loopt in de lengterichting van de plaat. Bij Wood Decors en Naturals loopt het patroon in 

de lengterichting van de plaat.
> De Wood Decors en Naturals zijn op dit moment niet wereldwijd verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot uw lokale Trespa-kantoor. 
>  Metallics: Oppervlak is richtingsgebonden. Meer informatie vindt u in de montagerichtlijnen of technische 

documentatie. De voor een project benodigde hoeveelheid Trespa Meteon Metallics dient in één opdracht besteld en 
geleverd te worden.

>  Gloss textuur: Plaat wordt geleverd met beschermfolie, die direct na montage verwijderd moet worden.  
Meer informatie over montage vindt u in de speciale montagerichtlijnen.

>  FR markering: Trespa Meteon enkelzijdig decoratief in brandvertragende kwaliteit wordt voorzien van een 
identificatieprint op de achterkant van de plaat, in aanvulling op de sticker op de plaat. Trespa Meteon dubbelzijdig 
decoratief in standaard en brandvertragende kwaliteit, is duidelijk herkenbaar en van elkaar te onderscheiden op 
basis van de sticker op de plaat.

>  LED-oplossingen, om een gevel met licht te realiseren: Gelieve voor nadere informatie contact op te nemen met uw 
lokale Trespa-kantoor.

Disclaimer: 
Alle monsters en plaatmaterialen van Trespa worden geproduceerd binnen de opgegeven toleranties. Monsters en 
productieplaten komen niet uit dezelfde productiepartij. De kleurwaarneming wordt van nature beïnvloed door kleine 
verschillen in de toegepaste kleurstoffen en door de kijkhoek.

    Wood
 Unikleuren Metallics Naturals Decors
 Satin Rock Gloss Satin Rock Gloss Satin Satin

Dikte 10 mm 防 防  防 防
Minimale orderafname 
1 plaat 防 防 防 防 防 防 防 防

Hoekprofieldikten (mm)
8  防 防  防 防
10 防 防  防 防

Hoekprofiel2 (mm) 
3650 x 300 x 300, radius 20 防 防1  防 防1

Uitvoering/Kwaliteit
Eenzijdig gekleurd 防 防 防 防 防 防 防 防
Tweezijdig gekleurd  防   防   防 防
 Varitop3  防 防  防 防
Standaard/zwarte kern 防 防 防 防 防 防 防 防
Brandvertragend (FR)/zwarte kern 防 防 防 防 防 防 防 防

Plaatformaat (mm)

Plaatdikten (mm)
6 防       防6

8  防 防  防 防  防 防
10 防 防 防 防 防 防 防 防
13 防 防 防 防 防 防 防 防

3650 x 1860 防 防 防 防 防 防 防 防
2550 x 1860 防 防  防 防  防 防
3050 x 1530 防 防4  防4 防4  防4 防4

4270 x 21307 防    防    防 防

Trespa Curved Elements5

1 Enkelzijdig textuur (buitenhoek)
2 Dubbelzijdig decoratief
3 Varitop: tweezijdig gekleurd, waarvan een zijde altijd 

standaard wit (A 03.0.0 Satin)
4 Op aanvraag

5 Voor gedetailleerde informatie m.b.t. levertijden, neemt u 
a.u.b. contact op met uw lokale Trespa-kantoor

6 Enkel leverbaar in standaard kwaliteit/zwarte kern
7 Enkel verkrijgbaar in Europa

code N8000  versie 08-2009
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De hier afgebeelde kleuren geven een 
goede indruk van de kleurcollectie.  
Het drukprocédé laat echter niet toe de 
kleur en oppervlaktestructuur exact 
weer te geven. Op verzoek  sturen wij u 
graag een kleurwaaier of materiaal-
monsters toe.
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 = Verkrijgbaar in deze textuur.
 = Varitop (Tweezijdig gekleurd, 

waarvan één zijde  standaard 
wit A 03.0.0).

 = Verkrijgbaar in deze textuur.
 = Varitop (Tweezijdig gekleurd, 

waarvan één zijde  standaard 
wit A 03.0.0).

M 21.3.4 Azurietblauw

M 18.7.2 Amethist

M 21.8.1 Grafietgrijs

M 35.7.1 Malachietgroen

M 51.0.2 Urbangrijs

M 51.0.1 Aluminiumgrijs

M 12.4.2 Granaatrood

M 53.0.1 Koperrood

M 53.0.2 Kopergeel

M 40.4.3 Mosterdgeel

M 06.4.1 Amber

M 05.5.1 Titaniumbrons

M 04.4.1 Titaniumzilver

CM 26.4.2 Mystic Green

CM 22.4.1 Mystic Silver

NW01 Loft Grey

NW02 Elegant Oak

NW03 Harmony Oak

NW04 Pacific Board

NW05 Loft Brown

NW06 Montreux Amber

NW07 Montreux Sunglow

NW08 Italian Walnut

NW09 Wenge

NW10 English Cherry

NW11 Santos Palisander

NW12 Natural Bagenda

NW13 Country Wood

NW14 French Walnut

NW15 Milano Sabbia

NW16 Milano Terra

NW17 Milano Grigio
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 = Verkrijgbaar in deze textuur.
 = Varitop (Tweezijdig gekleurd, 

waarvan één zijde  standaard 
wit A 03.0.0).

 = Verkrijgbaar in deze textuur.
 = Varitop (Tweezijdig gekleurd, 

waarvan één zijde  standaard 
wit A 03.0.0).

NA05 Erosion

NA06 Patina

NA07 Deep Blue

NA08 Sierra Red

NA09 Oxidation

NA10 Titanic

A 20.5.2 Lavendelblauw

A 22.6.2 Donker Denim

A 20.7.2 Donkerblauw

A 90.0.0 Zwart

A 25.8.1 Antracietgrijs

A 25.7.1 IJzergrijs

A 21.5.1 Middelgrijs

A 10.6.1 Taupe

A 10.3.2 Oudroze

A 08.2.3 Zalm

A 10.3.4 Terra Cotta

A 11.4.4 Engels Rood

A 10.4.5 Siennabruin

A 09.6.4 Mahonierood

A 08.4.5 Roestrood

A 12.6.3 Wijnrood

A 14.7.2 Diep Roodbruin

A 08.8.1 Donkerbruin

A 34.8.1 Dennengroen 

A 32.7.2 Donkergroen

A 33.3.6 Briljantgroen

A 36.3.5 Grasgroen

A 40.5.1 Mosgroen

A 37.2.3 Lentegroen

A 36.4.1 Agavegroen

A 28.6.2 Middelgroen

A 26.5.4 Pacific

A 22.6.3 Nachtblauw

A 21.5.4 Kobaltblauw

A 22.4.4 Briljantblauw

A 24.4.1 Staalblauw

A 28.2.1 Aquamarijn

A 30.3.2 Kopergroen

A 32.2.1 Heldergroen
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De architectonische Trespa 

Meteon-platen zijn leverbaar in een 

brede range standaardkleuren en 

-effecten. Om gevels te creëren die 

nog individueler en expressiever 

zijn, kunnen de Meteon-platen van 

Trespa op klantspecificatie worden 

uitgevoerd in speciale 

projectkleuren.

pROjEcTKlEuREn

TExTuREn
Meteon-kleurenrange kan worden  gecombineerd met  

drie verschillende  texturen die uw gevel een geheel eigen  

uitstraling geven:

> Satin - stijlvol en elegant 

> Rock - sterk en stabiel

> Gloss - stralend glanzend

G
loss 

Rock

Satin

G
loss 

Rock

Satin

 = Verkrijgbaar in deze textuur.
 = Varitop (Tweezijdig gekleurd, 

waarvan één zijde  standaard 
wit A 03.0.0).

 = Verkrijgbaar in deze textuur.
 = Varitop (Tweezijdig gekleurd, 

waarvan één zijde  standaard 
wit A 03.0.0).

Satin

Rock

Gloss

A 03.4.0 Zilvergrijs

A 03.1.0 Pastelgrijs

A 21.1.0 Wintergrijs

A 22.2.1 Blauwgrijs 

A 22.3.1 Oceaangrijs

A 16.5.1 Mauve

A 13.3.1 Heide

A 08.3.1 Steengrijs

A 08.2.1 Middelbeige

A 05.1.1 Steenbeige

A 05.0.0 Puur Wit

A 03.0.0 Wit

A 05.1.0 Papyruswit

A 04.0.0 Roomwit

A 04.0.1 Parelgeel

A 04.0.2 Lichtgeel

A 07.1.1 Zand

A 05.1.2 Champagne

A 05.1.4 Zonnegeel

A 04.1.7 Goudgeel

A 06.3.5 Oker

A 10.1.8 Roodoranje

A 12.3.7 Karmijnrood 

A 17.3.5 Cyclaam

A 18.3.5 Pruimenblauw

A 20.2.3 Lichtviolet

A 23.0.4 Mineraalblauw

A 30.2.3 Briljant Turkoois
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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 / 285
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com

Uw Trespa-leverancier:

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:
Arch. Montijn, Nederland.
Studio Arch. Mair & Dorfmann, 
Italië.
Projektivni biro Celje d.d, K Kikelj 
& M. Gril, Slovenië.

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


