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THE NEXT MATERIAL HOUSE (NEMHO), WEERT

DE SCHOONHEID VAN 
GEDURFDHEID: HOE JE MET SUCCES 
NIEUWE HORIZONTEN OPENT

ARCHITECTUUR MET EEN BOODSCHAP

Het is duidelijk dat Nemho (next material 
house ) het resultaat is van hoge ambities: het 
multidisciplinaire en multinationale team 
geeft binnen de Broadview Holding leiding 
aan de ontwikkeling van geavanceerde, 
duurzame nieuwe producten. De groep 
bestaat uit vijf ondernemingen – Arpa, 
Westag-Getalit, Formica, Homapal en Trespa 
–, en heeft een wereldwijd netwerk van 
dochtermaatschappijen en is een mondiale 
speler op haar kernactiviteit: laminaten en 
afgeleide producten.

Conform de strategie van de groep heeft het in 
Limburg gevestigde Trespa zich gespecialiseerd 
in toepassingen die gebaseerd zijn op HPL 
(High Pressure Laminate). Dat omvat zowel 
gevelbekledingsproducten voor geventileerde 
gevels – in het bijzonder de Trespa® Meteon®- 
en Pura® NFC by Trespa-gevelpanelen – als 
oppervlakteoplossingen die toegepast worden 

in wetenschappelijke omgevingen, het 
Trespa® Toplab®-assortiment. Dit assortiment 
van werkbladen en wandbekledingen voor 
laboratoria is wereldwijd bijzonder populair 
bij universiteiten, medische instellingen en 
R&D-centra. 

Pieter Peters: “Oorspronkelijk hadden we een 
soort campus-idee voor ogen. Uit praktische 
overwegingen hebben we later gekozen 
voor één gebouw. We wilden echter graag 
de sfeer van een campus behouden – met 
maximale transparantie en een ruimtelijke, 
open uitstraling. Het uitbundig gebruik 
van natuurlijk licht en het overzichtelijke 
interieurontwerp zijn bedoeld om interactie en 
uitwisseling te bevorderen. Daarnaast voorzien 
we het R&D-team van nieuwe, moderne 
apparatuur en gereedschappen.”  

André Horbach licht verder toe: “Het 
architectonische concept moest onze focus op 

innovatie in één oogopslag duidelijk maken. 
Om een innovatief statement te maken wilden 
we uiteraard samenwerken met een Nederlands 
toparchitectenbureau. Er stonden drie bureaus 
op onze shortlist, maar Broekbakema uit 
Rotterdam verraste ons met een concept dat 
werkelijk uniek was. Er groeide een uitstekende 
werkrelatie met directeur Erik van Eck en 
we zijn meer dan tevreden met het resultaat. 
Toen ik onlangs met mijn collega-directeuren 
van de andere groepsbedrijven het nieuwe 
R&D-centrum bezocht, waren we het er 
unaniem over eens: het gebouw is gewoon een 
indrukwekkend succes.”

EEN COMPLEET NIEUWE KIJK OP 

GEVENTILEERDE GEVELS

Disruptive ideas, though, are seldom a recipe 
for immediate consensus. Pieter Peters 
explains: “In fact, when Erik van Eck showed 
us the first drawings, most people did not 
like them, and some found the ideas truly 

“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, MAAR TEGELIJKERTIJD DRAAGT NEMHO OOK 
IN BELANGRIJKE MATE BIJ AAN DE PRESENTATIE VAN ONZE PRODUCTEN EN 
KNOWHOW: HET GEBOUW ZELF EN DE RUIMTES STAAN SYMBOOL VOOR 
DE AMBITIES VAN HET BEDRIJF EN ONZE ZOEKTOCHT NAAR TOPKWALITEIT”, 
VERKLAART ANDRÉ HORBACH, CEO VAN TRESPA. PIETER PETERS, LEIDER VAN 
HET EXPERTISECENTRUM, VOEGT TOE: “HET WAS OOK ONS DOEL OM EEN 
OMGEVING TE CREËREN DIE AANTREKKELIJK IS VOOR TOPINGENIEURS EN 
WETENSCHAPPELIJK TALENT. OP HET GEBIED VAN HIGH TECH ZIJN ER NOGAL 
WAT GERENOMMEERDE BEDRIJVEN IN ONZE REGIO GEVESTIGD. DAAROM 
WAS HET JUIST ZO BELANGRIJK OM EEN AANSPREKENDE EN AANGENAME 
WERKOMGEVING TE BIEDEN – EEN PLEK DIE EEN GEVOEL VAN TROTS OPWEKT.”

Trespa® Meteon® Lumen-panelen 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, Broekbakema 

Fotografie: ©Marc Sourbron
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Ontregelende ideeën zijn echter zelden een 
garantie voor gelijkgestemdheid. Pieter Peters 
verklaart: “Toen Erik van Eck ons de eerste 
tekeningen liet zien was het feitelijk zo dat de 
meesten er niets in zagen; sommigen vonden 
zijn ideeën zelfs tamelijk bizar. Traditioneel 
zijn de gevelpanelen vrij groot en is de 
bekleding vlak. Hier was het idee om kleine 
panelen te gebruiken en die te installeren als 
elkaar overlappende tegels. Daarnaast stelden 
de architecten een geraffineerde, ingewikkelde 
combinatie van afwerkingen en glansniveaus 
voor. Omdat ik betrekkelijk nieuw ben bij het 
bedrijf, voelde ik me waarschijnlijk minder 
geremd. Ik was in ieder geval een van de early 
adopters van het concept van Broekbakema. 
Uiteindelijk deelden vele collega’s mijn 
standpunt: toen de gevels klaar waren, zagen ze 
er prachtig uit. Nu is iedereen enthousiast.”

Erik van Eck benadrukt: “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.” Hij 
vervolgt: “We zijn een architectenbureau met 
een sterke traditie. We zijn al meer dan 100 jaar 
actief. Ons hoofdkantoor is gevestigd in de Van 
Nelle Fabriek, en die was in de jaren twintig 
van de vorige eeuw niet alleen het eerste project 
van ons kantoor, maar staat tegenwoordig ook 
op de Unesco Werelderfgoedlijst. Ons motto 
luidt ‘Powered by nature to empower people’ en 
dat geldt zeker voor Nemho.”

“We proberen altijd concepten te ontwikkelen 
die mensen inspireren en gebouwen te 
creëren waar mensen blij van worden om 
in te wonen of werken. Daarom willen 
we graag goed communiceren met onze 
klanten. We zijn voorstander van een innige 
samenwerking waarbij iedereen deel uitmaakt 
van het ontwerpproces. Tegelijkertijd 
leende onze ‘natuurlijke’ benadering zich 
voor het integreren van enkele - weliswaar 
ongebruikelijke - componenten: een patroon 
dat overeenkomst vertoont met slangenhuid 
en een ontwerp dat geïnspireerd is op een 
bosgezicht. Het is een bewuste verwijzing naar 
de oorsprong van het materiaal, aangezien 
Trespa®-platen voor tot 70% uit natuurlijke 
vezels bestaan.” 

Erik van Eck verduidelijkt: “Voor veel 
Nederlanders zijn Trespa®-platen een vrij 
conventionele optie. Het was voor mij dus 
een uitdaging om ze volkomen te verrassen. 
Bovendien zou het ontwikkelen van een nieuw, 
progressief idee naadloos aansluiten bij het 
R&D-doel van het gebouw. Dat heeft erin 
geresulteerd dat we gebruik hebben gemaakt 
van Trespa® Meteon®-panelen die eruit zien als 
en de werking hebben van reptielschubben….”

MACRO-, MESO- EN MICROPATRONEN 

– EEN UNIEKE BENADERING VAN 

GEVELONTWERP

Het idee ging uit van ongewoon kleine, 
elkaar overlappende panelen waarmee 
een onderscheidend dakpansgewijs gelegd 
geschubd patroon gecreëerd wordt. Afhankelijk 

van de afstand van de kijker tot het gebouw 
ziet het er steeds opvallend anders uit: van 
ver af glad, maar van dichtbij onthult het zijn 
verspringende structuur. Voor de goede orde 
voegden de architecten er twee extra visuele 
lagen aan toe - ze combineerden verschillende 
afwerkingsvarianten en bedachten een ontwerp 
waarbij iedere Meteon®-schub er ongeveer net 
zo uitziet als een pixel op een computerscherm. 

Erik van Eck merkt op: “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.”

EEN TECHNISCHE TOUR DE FORCE

Ook het meest ambitieuze concept staat of 
valt bij de uitvoering ervan. Daar waren 
zowel Trespa als Erik van Eck zich terdege 
van bewust. “Omdat Nemho het toonbeeld is 
van de expertise van Trespa en de esthetische 
mogelijkheden van Meteon®-platen, moesten 
we er 150% zeker van zijn dat het eindresultaat 

Het productassortiment van Trespa® 
is de laatste tien jaar snel geëvolueerd. 
(...) Wat kwaliteit betreft, is Trespa een 
‘A-leverancier’.”
Sven Drooghmans, Limeparts-Drooghmans
 

Fotografie: ©Marc Sourbron
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aan ieders verwachtingen zou voldoen”, licht 
Erik van Eck toe. “Dat was het moment dat 
Sven Drooghmans, een Belgische installateur, 
in beeld kwam. ‘Ik denk dat we het kunnen’ 
was het eerste wat hij tegen ons zei. Maar 
ondanks zijn stellige overtuiging, ervaring en 
uitstekende reputatie was er bij Trespa nog 
steeds aarzeling. Dus stelde hij voor om een 1 
op 1 mock-up te bouwen om de haalbaarheid 
aan te tonen – en dat bleek inderdaad zeer 
overtuigend.”

“Ons bedrijf bestaat 50 jaar. Ik kwam er 21 
jaar geleden werken en nam het bedrijf in 
2006 van mijn vader over”, introduceert Sven 
Droogmans zich. “Sindsdien ben ik onze 
kennis en vaardigheden blijven uitbreiden 
en heb ik onze diensten verder geïntegreerd. 
We zijn gespecialiseerd in geventileerde 
gevels en werken al dertig jaar samen met 
Trespa. In feite waren we een van de eerste 
Belgische bedrijven die met het scala van 
Trespa®-gevelbekledingsproducten werkten. 
Recentelijk hebben we veel in het werk gesteld 
om one-stop-shop te worden en wilden we 
als aanvullende activiteit ons productgamma 
uitbreiden met metalen omkastingen. Dat heeft 
geleid tot de overname van een leverancier van 
achterconstructies en een fusie met Limeparts, 
een producent van projectomkastingen. 
Momenteel bieden we werkgelegenheid aan 
115 mensen en ons werkgebied omvat de gehele 
Benelux en in iets mindere mate delen van het 
westen van Duitsland en Noord-Frankrijk.” 

Lachend voegt hij toe: “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.”  

Limeparts-Drooghmans ontwikkelde 
een maatoplossing om de kleine Trespa® 
Meteon®-panelen aan de gevel te bevestigen. 
De paneeltjes waren namelijk elk apart 
genummerd om het ontwerp van Broekbakema 
getrouw te kunnen reproduceren. Sven 
Drooghmans vervolgt: “Het cruciale onderdeel 
is een op maat gemaakt bevestigingsframe. 
Het is gebaseerd op horizontale aluminium 
profielen met speciale haken en verstelbare 

schroeven. We moesten ook geperforeerde 
dilatatieprofielen gebruiken en ervoor zorgen 
dat de bevestigingssystemen voor de panelen 
onzichtbaar bleven, conform Eriks wensen. 
Hoewel zoiets nog nooit eerder is uitgevoerd, 
heeft het goed uitgepakt. Ik moet er wel aan 
toevoegen dat ik wat technische inspiratie heb 
geput uit de bouw van mijn eigen huis. Mijn 
architect is op zijn beurt dol op oplossingen 
die afwijken van de standaard en hij had een 
ontwerp getekend waarbij dak en gevel één 
gehele gevel vormden. Dat was in zekere zin 
een opwarmertje, omdat sommige technische 
oplossingen die ik toen heb bedacht ook op 
Nemho van toepassing bleken te zijn.”

EEN BOUWTERREIN - BIJNA – ZOALS ELK 

ANDER

Gerard Karelse van Heinen+Partners uit 
Barendrecht, vlakbij Rotterdam, was de 
veiligheidsfunctionaris en locatiemanager 
van het Nemho-project. Tegelijkertijd was hij 
verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. 
Hij legt uit: “Mijn verantwoordelijkheden als 
veiligheidsfunctionaris en locatiemanager 
zijn niet gerelateerd aan het product of 
concept. Ondanks het ontwerpconcept en 
gevels die allesbehalve doorsnee waren, was 
Nemho een standaard opdracht. Ik moest 
toezicht houden op de processen en ervoor 
zorgen dat iedereen zich houdt aan de meest 
basale veiligheidsvoorschriften en de vereiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen draagt – 
zeg maar mijn ‘politiewerk’. Daarnaast was het 
mijn taak om de verschillende teams soepel 
samen te laten werken.

Maar wat betreft de kwaliteitscontrole lagen de 
zaken toch wel iets anders. Nemho is gebaseerd 
op het ontwerpidee van de architect en 
creatieve architecten denken graag out-of-the-
box. Daarom was het concept van de architect 
voor iedereen inderdaad geheel nieuw. In 
zo’n situatie dien ik de technische tekeningen 
tot in het detail te bekijken en het werk van 
mensen op allerlei niveaus te coördineren – van 
timmerlieden tot managers.”

Omdat de constructie in wezen experimenteel 
was, zaten er veel specifieke aspecten aan 
waar zorgvuldig naar gekeken moest 
worden. Daardoor was de installatie zeer 
arbeidsintensief. Gerard Karelse geeft aan: 
“Trespa®-panelen als dakpannen of leien 
installeren is zeker heel origineel. Maar je moet 
er wel zeker van zijn dat de gevelbekleding 

op zijn plaats blijft zitten. Dat in tegenstelling 
tot een conventionele, geventileerde 
gevelbekleding waarbij alles al beproefd en 
getest is. De dakpansgewijze bevestiging 
heeft trouwens ook een klein nadeel: als een 
‘schub’ aan de onderkant of in het midden 
beschadigd raakt, moet je de hele kolom boven 
dat ene plaatje afpellen om het goed te kunnen 
vervangen. Dit voorkomen maakte deel uit van 
mijn taken.” 

VELE INSPANNINGEN, EEN RIJKE 

BELONING

“Uiteindelijk was het de inspanningen dubbel 
en dwars waard”, vult Gerard Karelse aan. 
“De voltooide gevel is van grote schoonheid. 
Ik vond het bijzonder gaaf om deel uit te 
mogen maken van zo’n ambitieus en succesvol 
project.” Sven Drooghmans licht toe: “Het 
productassortiment van Trespa® is de laatste 
tien jaar snel geëvolueerd. Ik kon het goed 
volgen, omdat we door de jaren heen zo’n 
80.000 m² aan Trespa®-platen en gevelplanken 
hebben geïnstalleerd. Wat kwaliteit betreft, is 
Trespa een ‘A-leverancier’. Dat is belangrijk, 
omdat we voornamelijk high-end projecten 
realiseren voor bijzonder veeleisende klanten, 
en ik vind het vervelend als ik me daar zorgen 
over zou moeten maken. De laatste tijd is 
Trespa zeer innovatief en dat betaalt zich terug: 
er is een groot aanbod van aantrekkelijke 
decors, levendige kleuren en verfijnde 
afwerkingen beschikbaar.”

Samenvattend stelt hij: “Twintig jaar geleden 
was Trespa in Nederland al heel populair. 
Maar omdat veel projecten in wezen 
functionele oplossingen moesten bieden, zag 
niet ieder gebouw met Trespa®-producten er 
architectonisch spannend uit. Toentertijd 
waren de Trespa®-producten meer een no 
nonsens keuze. Die context is in niets meer te 
vergelijken met hetgeen we nu met Nemho tot 
stand hebben gebracht.” 

“Deze gevelbekleding is anders dan alles wat 
we tot dusverre gezien hebben. De gevels 
zien er op z’n minst gezegd fascinerend 
uit, maar tegelijkertijd zijn de effecten zeer 
subtiel. Afhankelijk van het tijdstip van de 
dag en of het bewolkt of zonnig is, zorgen de 
uiteenlopende kleuren zwart van de Meteon®-
panelen voor allerlei verschillende tinten en 
glansniveaus. Dit was een van onze grootste 
projecten van de laatste tijd en zonder meer 
het meest uitdagende. En voor alle betrokken 
partijen is het beslist een mijlpaal.”

Uiteindelijk was het de inspanningen dubbel en dwars 
waard: De voltooide gevel is van grote schoonheid. Ik 
vond het bijzonder gaaf om deel uit te mogen maken 
van zo’n ambitieus en succesvol project.”
Gerard Karelse, Heinen+Partners 

Fotografie: ©Marc Sourbron
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GENERAL
� ese terms apply to the use of this document and 
such use automatically means that the other party 
agrees to these terms. � e information provided 
by Trespa International B.V. (“Trespa”) in this 
document is solely indicative. Trespa is unable 
to warrant the accuracy and completeness of this 
information. Trespa may change the information 
included in this document at any time and without 
further notice. Trespa’s customers and third 
parties must ascertain that they have the most 
recent document (for the most recent version, 
please consult: www.trespa.com). No rights can 
be derived from the information provided; the 
use of the information is at the other party’s risk 
and responsibility. Trespa does not warrant that 
the information in this document is suitable for 
the purpose for which it is consulted by the other 
party. � is document does not contain any design, 
structural calculation, estimate or other warranty 
or representation that customers and third parties 
may rely on. � is document does not guarantee 
any properties of Trespa products. Colours used 
in Trespa’s communications (including but not 
limited to printed matter) and in samples of 
Trespa’s products may di� er from the colours of 
the Trespa products to be supplied. Samples are 
not intended for use in product tests and are not 
representative of characteristics of the Trespa 

products. Trespa’s products and samples are 
produced within the speci� ed colour tolerances 
and the colours (of production batches) may di� er, 
even if the same colour is used. � e viewing angle 
also in� uences the colour perception. Metallics 
panels feature a surface whose colour appears to 
change based on the direction from which it is 
viewed. � e speci� ed colour stability and colour 
speci� cations relate only to the decorative surface 
of the Trespa products, not to the core material and 
samples of the Trespa products. Trespa products 
are delivered ex-works with straight, sawn sides.
Customers and third parties must have a 
professional adviser inform them about (the 
suitability of) the Trespa products for all desired 
applications and about applicable laws and 
regulations. Trespa does not warrant the above.
� e most recent version of the current delivery 
programme and the Material Properties Datasheet 
can be found at www.trespa.info. Only the 
information in the most recent and valid Material 
Property Datasheet should be used to select and 
provide advice regarding Trespa products. Trespa 
reserves the right to change (the speci� cations for) 
its products without prior notice.

LIABILITY
Trespa is not liable (neither contractual nor 
non-contractual) for any damage arising from or 

related to the use of this document, except if and to 
the extent that such damage is the result of wilful 
misconduct or gross negligence on the part of 
Trespa and/or its management. � e limitation of 
liability applies to all parties a�  liated with Trespa, 
including but not limited to its o�  cers, directors, 
employees, a�  liated enterprises, suppliers, 
distributors, agents, and representatives.

GENERAL CONDITIONS
All oral and written statements, o� ers, quotations, 
sales, supplies, deliveries and/or agreements 
and all related activities of Trespa are governed 
by the Trespa General Terms and Conditions 
of Sale (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa 
International B.V.) � led with the Chamber of 
Commerce and Industry for Noord- en Midden- 
Limburg in Venlo (NL) on February 20th, 2015 
under number 24270677, which can be found 
on and downloaded from the Trespa website, 
www.trespa.com/documentation. All oral and 
written statements, o� ers, quotations, sales, 
supplies, deliveries and/or agreements and all 
related work of Trespa North America, Ltd. are 
governed by the Trespa North America General 
Terms and Conditions of Sale, which can be found 
on and downloaded from the Trespa website, 
www.trespa.com/documentation. A copy of these 
general conditions of sale will be provided free of 

charge on request. All general terms and conditions 
other than the conditions mentioned above are 
dismissed and do not apply, regardless of whether 
such terms and conditions are referred to on 
requests for o� ers, o� er con� rmations, stationery 
and/or other documents of the other party, even if 
Trespa does not expressly object to such terms and 
conditions.

INTELLECTUAL PROPERTY
All intellectual property rights and other rights 
regarding the content of this document (including 
logos, text and photographs) are owned by Trespa 
and/or its licensors. Any use of the content of this 
document, including distribution, reproduction, 
disclosure, storage in an automated data � le or the 
dispatch of such a � le without Trespa’s prior written 
consent is explicitly prohibited. ® Trespa, Meteon, 
Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, 
TopLabVERTICAL, TopLabBASE, Virtuon, Izeon, Pura, 
Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials and Mystic 
Metallics are registered trademarks of Trespa.

QUESTIONS
Should you have any questions or comments, 
please do not hesitate to contact Trespa.

DISCLAIMER
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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, 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
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