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stroken voor gevels



 “Het mooie van hout,  
met de kwaliteit van Trespa.”

Slate Ebony
Potdekselstroken

 

Stroken voor 
mooie gevels
Een huis is een plek waar mensen tijd doorbrengen. Een thuis is een 
plek waar een gezin comfortabel woont. Een plek waar je samen 
opgroeit en fijne herinneringen opdoet om later op terug te kijken. 
Trespa Pura NFC® kan het mooie verschil maken, met hoogwaardige 
stroken voor gevelbekleding die uw huis voor u beschermen zodat u er 
nog vele jaren van kunt genieten.

Omdat Trespa Pura NFC® tegen de dagelijkse realiteit van het 
gezinsleven bestand is, hoeft u niet steeds meer te zeggen “kijk uit bij 
die muur” of “voorzichtig met die bal”. Trespa Pura NFC® is verkrijgbaar 
in zes uitgesproken kleuren, met een oppervlak dat gemakkelijk met 
een doekje schoon te vegen is. Dankzij de hoge bestendigheid tegen 
weersinvloeden, vuil en krassen, laat Trespa Pura NFC® u optimaal en 
onbezorgd genieten van het buitenleven met uw gezin.

Verbeterd hout 
Trespa Pura NFC® (Natural Fibre Core)
bevat tot 70% hout gebaseerde vezels, die 
geïmpregneerd worden met thermohardende 
harsen. Dit gecombineert met een niet-poreuze 
toplaag leidt tot een grote weerbestendigheid. 
Het hout is afkomstig uit duurzame bossen 
en alle Trespa Pura NFC®-producten zijn 
gecertificeerd (PEFC™) volgens de PEFC™ 
norm.

Natural Fibre Core (NFC)
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“Bestand tegen de 
tand des tijds.” 

Classic Oak
Potdekselstroken

Is gemakkelijk met water en zeep schoon  
te maken – schilderen is niet nodig.

Snel en gemakkelijk  
te installeren.

Garantie op productprestaties  
en kleurstabiliteit.

Bestand tegen weersinvloeden.

Veilig en sterk
– beschadigt, breekt of splintert niet.

Herinneringen kunnen vervagen, maar Trespa Pura NFC® blijft er jaar 
in jaar uit mooi uitzien, omdat zon en regen vrijwel geen vat hebben op 
het oppervlak van dit product. Dankzij de combinatie van een op vezels 
gebaseerde kern en het gesloten oppervlak, is Trespa Pura NFC® ook 
zeer slag- en stootvast. En omdat het ook gemakkelijk schoon te maken 
is, is een eventuele vlek of spat er snel af te vegen.

Trespa Pura NFC® ondergaat uitgebreide testen voor slag- en 
stootvastheid en weers- en UV-bestendigheid. Het is ontworpen met 
het oog op de dagelijkse beproevingen van het gezinsleven en het wordt 
geleverd met de aanvullende zekerheid van 10 jaar garantie.

Trespa Pura NFC® hoeft niet te worden geschilderd of afgelakt; ook hoeft 
u zich geen zorgen te maken over krassen, lelijke vlekken of houtrot. 
Met Trespa Pura NFC® behoudt uw huis het aparte en mooie uiterlijk 
waarop u nog vele jaren trots kunt zijn.

 

Voor een  
blijvende  
eerste indruk
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“Genieten van de  
natuurlijke omgeving.”

Aged Ash
Gevelstroken

Slate Ebony 
Voor een prachtige ebbenhouten uitstraling is deze kleur met 
zijn matte afwerking de perfecte keuze. 

Aged Ash 
Deze gemêleerde tint heeft een ingetogen kleur die de sfeer 
van het bos naar uw huis haalt.

White Pine 
Het lichte, semimatte oppervlak van dit verbeterde hout geeft 
uw huis een heldere buitenkant, met een licht houtnerfpatroon 
voor een zachte, visuele structuur.

Royal Mahogany 
De rijke mahonie-uitstraling van dit verbeterde hout maakt van 
elke gevel of dakkapel een indrukwekkend ontwerpelement. 

Romantic Walnut 
Een prachtige bronzen kleuring met fijne houtnerven  
over het hele oppervlak voor een natuurlijke aanvulling  
op de buitenkant van uw huis. 

Classic Oak 
De subtiele tint van dit verbeterde hout is ideaal om elk 
exterieur te accentueren of om contrast te geven aan een 
donkerder exterieurelement van uw huis.

Het natuurlijke 
accent voor  
uw huis 
De kleuren die u voor uw huis kiest, zeggen iets over wie u bent. De 
keuzes die u voor de buitenkant maakt, zijn even belangrijk als de keuzes 
die u voor binnen maakt. Daarom is Trespa Pura NFC® leverbaar in zes 
uitgesproken verbeterd hout-opties. Elk daarvan is gecreëerd om de vorm 
en de stijl van zowel moderne als traditionele huizen te accentueren. Of u 
nu een huis wilt dat zich onderscheidt door een frisse, moderne uitstraling, 
of uw huis een warmere en meer traditionele uitstraling wilt geven, met het 
Trespa Pura NFC®-assortiment geeft u uw huis het mooie van de natuur.
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Past bij elke 
stijl, overal
Trespa Pura NFC® is de perfecte keuze voor elke verticale gevelbekleding 
in een moderne of traditionele opzet en geeft u maximale ontwerp-
vrijheid. Het is gemakkelijk te hanteren en op maat te maken en het 
kan horizontaal of verticaal*, naast elkaar of als potdekselwerk worden 
gemonteerd. Hierdoor is dit de ideale oplossing voor gevels en voor 
andere toepassingen. Bijvoorbeeld op een dakkapel, omdat Trespa Pura 
NFC® gemakkelijk op verschillende lengtes te plaatsen en te monteren is, 
of voor het verbeteren en beschermen van de buitenkant van een garage, 
schuurtje of paviljoen. Door de ruime keuze aan houttinten is Trespa 
Pura NFC® echt een veelzijdige stijlverbeteraar voor elk exterieur.

“Het leven in 
stijl vieren.”

Romantic Walnut 
Gevelstroken

* De mogelijkheden van verticale gevelstroken zijn beperkt. Vraag uw  
installateur naar de details, raadpleeg onze website of de Trespa Pura NFC®- 
gebruiksaanwijzing die bij de stroken wordt meegeleverd.

Verticale stroken
U kunt Trespa Pura NFC® verticaal gebruiken, op 
allerlei verschillende manieren. In het voorbeeld is 
potdekselwerk te zien dat om en om is aangebracht.

Gevelstroken
Door Trespa Pura NFC®-stroken horizontaal 
en verticaal naast elkaar te monteren, kan een 
plat en vlak oppervlak worden gerealiseerd*.

Potdekselstroken
Potdekselen is de traditionele manier 
van aanbrengen van gevelstroken. 
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Potdekselstroken Gevelstroken
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3050x186x8 mm

SFS intec HPL-
snelmontage schroeven

Trespa. 
Al meer dan 
50 jaar de 
keuze van  
architecten.
Trepa Pura NFC® is ontworpen en gecreëerd door Trespa, een 
onderneming die gespecialiseerd is in plaatmaterialen en gevelstroken, 
met het hoofdkantoor in Nederland. Trespa is in 1960 opgericht en is  
de voorkeursleverancier van plaatmaterialen voor exterieurtoepassingen 
voor veel van de meest vooraanstaande architecten ter wereld, voor wie 
kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid de hoogste prioriteit is 
voor hun projecten. 

Bij Trespa staan wij voor inspiratie, onderzoek en innovatie, de drie 
sleutelelementen voor memorabel ontwerp.

DISCLAIMER 
De onderstaande disclaimer is een samenvatting van de volledige disclaimer die van toepassing is (en te vinden is op www.trespa.com). De informatie die door Trespa International B.V. 
(“Trespa”) in dit document wordt verstrekt, is uitsluitend als indicatie bedoeld. Trespa kan geen garanties geven voor de correctheid en volledigheid van deze informatie. Aan de verstrekte 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend; het gebruik van de informatie is voor risico en verantwoordelijkheid van de andere partij. Dit document biedt geen enkele garantie voor 
de eigenschappen van de producten van Trespa. Trespa garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor de andere partij het document raadpleegt. Het 
document bevat geen enkel(e) ontwerp, constructieberekening of raming waaraan klanten en derden rechten kunnen ontlenen. De kleuren die gebruikt worden in de communicatie-uitingen 
van Trespa (zoals onder andere drukwerk) en in productmonsters van Trespa kunnen afwijken van de kleuren van de uiteindelijk geleverde Trespa-producten. De producten en monsters 
van Trespa worden binnen de opgegeven kleurtoleranties geproduceerd en de kleuren (van productiepartijen) kunnen afwijken, zelfs als dezelfde kleur gebruikt wordt. Ook de kijkhoek is 
van invloed op de kleurperceptie. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) de producten van Trespa voor alle gewenste 
toepassingen en over de desbetreffende wet- en regelgeving. Trespa behoudt zich het recht voor (de specificaties voor) zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor zover 
wettelijk is toegestaan, wijst Trespa alle aansprakelijkheid (uit hoofde van een overeenkomst of anderszins) voor eventuele schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van dit 
document van de hand, behalve indien en voor zover de desbetreffende schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove schuld vanwege Trespa en/of het management van Trespa. 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 van Trespa International B.V. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle 
daarmeesamenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van Trespa North America, welke beschikbaar zijn op, en kunnen 
worden gedownload van, de website van Trespa: www.trespa.com/documentation.
Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (waaronder begrepen logo’s, tekst en foto’s) zijn de eigendom van Trespa en/of de 
licentiegevers van Trespa.

Gemakkelijk te gebruiken: voorverpakte 
stroken die leverbaar zijn met allerlei  
bijpassende onderdelen.

Kleuren

3050x187x8 mm

Proface® startprofiel Proface® eindprofiel

Proface® eindprofiel

Universele clips

SFS intec  
Profielschroeven

SFS intec  
Profielschroeven

Proface® buitenhoek-
profiel

Proface® buitenhoek-
profiel

Proface® binnenhoek-
profiel

Alle profielen en HPL-schroeven zijn  

leverbaar in alle Trespa Pura NFC®-kleuren, 

inclusief zwart en aluminium.

 

PU22 Slate Ebony 

PU17 Aged Ash 

PU20 White Pine 

PU04 Royal Mahogany

PU08 Romantic Walnut

PU02 Classic Oak

Bestel uw proefpakket op live.trespa.com
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