
1 Op aanvraag
2 Tweezijdig gekleurd/ Structuur aan één zijde

Opmerking:
Overige mogelijkheden zijn op verzoek leverbaar (neem hiervoor contact op met uw lokale vertegenwoordiging van Trespa)  
> Overige structuren silk, ribbon, rhino, bark, grid, diamond
> Projectkleuren
> Hoekelementen

Metallics: Oppervlak is richtingsgebonden. Meer informatie vindt u in de montagerichtlijnen of technische documentatie.
De voor een project benodigde hoeveelheid Trespa Virtuon Metallics dient in één opdracht besteld en geleverd te worden.

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

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

Geregistreerde handelsmerken
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, Virtuon, Volkern, Ioniq en Inspirations zijn geregistreerde handelsmerken van  
Trespa International B.V.
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.
Auteursrechten
© Deze uitgave mag slechts worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm  
of op enige wijze, indien daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming door Trespa International B.V. is verleend.

Kijk op www.trespa.com voor de meest recente versie van het  
leveringsprogramma en het overzicht van de materiaaleigenschappen

Plaatformaat (mm)

Minimale orderafname 

1 plaat n n n n

Uitvoering/kwaliteit

Eenzijdig gekleurd	 n	 n n n 

Tweezijdig gekleurd	 n	  n2 n  n2 

Standaard/zwarte kern	 n	 n n n	

Brandvertragend (FR)/zwarte 
kern	 n	 n n n

Plaatdikten (mm)

3650 x 1860 n n n n 

2550 x 1860	 n	 n n n

3050 x 1530	 n  n1  n1  n1

6 n	  

8	 n	 n n n 

10	 n	 n n n

13	 n	 n n n

 Satin Rock Satin Rock
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