Framtidens skolor
med Trespa® Meteon®

Hedlunda Förskola - Umeå

En bra utbildning
startar i en hållbart
byggd skola.
En bra skolmiljö ska spegla sin
personal, elever och besökare och
varje skolbyggnad kräver sitt eget
unika utseende.
Budgeten vid skolbyggnationer och
renoveringar är ofta begränsad och
kraven på hållbarhet och lågt
underhåll är viktiga. Många skolor
världen över har därför valt Trespa®
Meteon® för en rad olika applikationer
i skolmiljö - fasadbeklädnad, entréer,
inredningsdetaljer och cykelkurer.
Trespa® Meteon® är den idealiska
lösningen för framtidens skola.

Trespa® är TRÄ
Med 70% trä i skivorna är Trespa en optimal mix av naturprodukter. Den moderna produktionsteknologin konserverar
och stärker skivorna så de påverkas minimalt av vädrets
makter och ger en vacker fasad i många år. Trespa® Meteon®
erbjuder ”natural forest certifiering” med full spårbarhet på
träfibern.

”Trespa®
Meteon® är
godkänt av
Sunda hus och
Byggvarubedömningen”.

GO! Onderwijs - Zemst Belgien

Garanterad produktkvalitet
Trespas kombination av väderbeständighet, färgstabilitet och slagtålighet gör det
möjligt att lämna en 10-års produktgaranti. Alla Trespas produkter testas under olika
väderförhållanden på 5 olika platser i världen: Hoeck v. Holland och Weert i Holland,
Sanary i Frankrike och Arizona och Florida i USA

Trespa® Meteon® slutar aldrig att utvecklas.

Slagtåligt
Trespa® Meteon® är slagtåligt, och står emot det tuffa slitage som uppstår i
skolbyggnader med många elever och daglig användning.

Dr. August Realschule - Tyskland

Minimalt underhåll och lätt att rengöra
Klotter som graffiti och vattenbeständig färg kan enkelt avlägsnas.
Framtidens skola kommer att hålla sig lika fin imorgon som den är idag.
Trespas ytbeläggning står emot smuts och gör materialet smidigt och enkelt att
rengöra och säkerställer att skolan bibehåller sitt eget unika utseende.

Varla förskola - Kungsbacka Sverige

Lätt att montera och bearbeta
Trespa® Meteon® är lätt att montera och
bearbeta. Det finns ett stort antal både synliga
och dolda infästningssystem. Trespa möjliggör
en fri och kreativ arkitektur.

Ècole secondaire - Lorentzweiler Luxenburg

Ècole secondaire - Lorentzweiler Luxenburg

”Ett färgstarkt
utseende som
passar vår
viktigaste
målgrupp - barnen”
Day care centre Tielt - Winge Belgien

Taulov barnehave - Danmark

Vibeengskolen - Danmark
Fotograf: Niels Nygaard

Maximal designfrihet
Ge din skola sitt eget utseende. Trespas breda produktsortiment gör att du kan
kombinera färger eller kontrastera dem med andra delar av skolbyggnaden.
I standardsortimentet finns 7 olika ytfinish i över 140 färger.

”Fasadbeklädnad med
Trespa® ger
nästan
obegränsade
möjligheter
när det kommer
till färger
och ytfinish”.

Maison Relais - Pétange Luxenburg

Trespa® Meteon arkitekternas favorit i
över sex decennier..
Trespa® har varit en ledande producent av
dekorativa, arkitektoniska fasadskivor i över 55 år.
Trespa® har jobbat i ett nära samarbete med
arkitekter, designers, montörer, distributörer och
slutanvändare sedan 1960.
Trespa® Meteon® är ett hållbart och dekorativt HPL
material med en integrerad yta. Den finns tillgänglig i ett
stort antal livfulla färger och ytskikt, vilket ger maximal
designfrihet.
Tack vare Trespas unika in-house EBC teknologi (electron
beam curing), klarar sig Trespas fasadskivor exceptionellt
bra utomhus och håller sig fräscha under lång tid.

Seaview - Norge
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Stengårdsskolen- Danmark

Vibeeng skole - Danmark

Varför vi på Vink tycker Trespa® är bäst i klassen...
Vink har levererat Trespa® Meteon® i snart 10 år och vi har bara positivt att säga om denna
fantastiska produkt. Det finns många bra egenskaper hos Trespa och några av de främsta är bl.a:
- Består av 70% träfiber.
- Kan monteras med både synlig eller dold infästning.
- För ventilerade fasader.
- Marknadens bredaste urval av färger och ytskikt.
- Kan levereras i projektspecifika färger.
- Hög färgstabilitet (gulnar eller bleknar inte). Slagtåligt och väderbeständigt.
- EBC teknologi, som innebär: inga sprickbildningar, inga ojämnfärgade skivor, ingen delaminering
inga färgskiftningar, absorberar inte vatten.
- Är branschledande när det gäller utveckling av HPL-skivor.
- Kan fås med tryck på fram- och baksida.
- Godkänd av Sundahus och Byggvarubedömningen.

Vink - när du väljer
kvalité
Våra produkter används överallt inom byggsektorn skärmtak, fasader, interiör, bullervallar och
avskärmningar är några exempel.
Oavsett enskilda lösningar eller systemlösningar vi levererar det du behöver. Vink erbjuder bl.a skivoptimering
för minsta möjliga spill, formatsågning och konfektionering.
Vi är ett team av erfarna och kompetenta medarbetare i
Sverige, som garanterar god service och hög kvalité.
Vi hjälper dig med såväl teknik och materialkunskap som
förslag och idéer om hur våra material kan användas.
Du hittar mer inspiration på www.vink.se
Välj Vink och Trespa® för en hållbar framtid!

Tre Tåårn - Sandnes Norge (Projekt Vink Norge)
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