
DUURZAME  
ELEGANTIE



Pura® NFC by Trespa is gevelbekleding met 
een blijvende elegantie - die ondanks alle 
weersinvloeden haar schoonheid en gladde 
oppervlak behoudt. Deze premium oplossing voor 
gevels is blijvend mooi, onderhoudsvriendelijk en 
gemakkelijk te installeren.

Ga naar PURA-NFC.COM en lees meer over 
onze inspirerende projecten.

Pura® NFC staat voor natural fibre core. Dit onder hoge 
druk geperste HPL bevat tot maar liefst 70% natuurlijke 
vezels die een geavanceerd, in eigen huis ontwikkeld 
fabricageproces doorlopen. Alle Pura® NFC-producten 
zijn gecertificeerd conform de PEFC™-normen.

PURA® NFC 
PU30  
Tropical Ipe

Duurzame 
elegantie
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Schitterend,  
decennia lang

Pura® NFC kan eruit springen als architectonisch 
element of harmoniëren met de omgeving of andere 
bouwmaterialen. Het gesloten oppervlak minimaliseert 
de kans dat vuil zich kan vastzetten en zorgt ervoor 
dat de gevelstroken gemakkelijk te reinigen zijn. 
Gebouwen blijven er jarenlang geweldig uitzien.

Privéwoning, Settimo Torinese, Italië

PURA® NFC 
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch
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Hoge stoot-, slag-  
en krasvastheid  

Sterk als 
diamant 
De gevel beschermt wat achter de gevel zit. Maar 
wat beschermt de gevel? Pura® NFC maakt gebruik 
van de nieuwste generatie Electron Beam Curing 
(EBC)-technologie om een gesloten en glad oppervlak 
te creëren. Het systeem is gemaakt voor de meest 
barre weersomstandigheden, kan tegen een stootje 
en is krasbestendig. De ingebouwde kleurstabiliteit 
betekent dat Pura® NFC er jarenlang geweldig uit 
blijft zien, zonder delen te hoeven vervangen of bij  
te werken.  

PURA® NFC 
PU22 Slate Ebony
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Het gesloten oppervlak, vervaardigd met  Trespa’s bedrijfseigen 
Electron Beam Curing (EBC)-technologie, zorgt ervoor dat 
verontreinigingen zich nauwelijks kunnen vastzetten, niet binnen 
kunnen dringen en de kleur stabiel blijft.

Geen zorgen 
over onderhoud
Hoe fijn is het om in een mooi gebouw te wonen of te 
werken. Maar minder fijn is het als je elke maand de 
ladder op moet om schoon te maken. Met Pura® NFC by 
Trespa hoef je je hier geen zorgen over te maken. Het is 
niet alleen mooi, het gesloten oppervlak voorkomt dat vuil 
zich kan hechten, waardoor het makkelijk is schoon te 
houden. Ook verontreinigingen zoals roet, graffiti en inkt 
van permanente markers zijn eenvoudig te verwijderen.  
Je woning behoudt haar levendige schoonheid tot in 
lengte van jaren, zonder een likje verf. Nóg een aspect 
waar jij je als eigenaar van Pura® NFC-gevelbekleding 
geen zorgen over hoeft te maken.

Verf of vernis 
niet nodig

PURA® NFC 
PU02 Classic Oak
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Of we nu te maken hebben met zilte zeelucht, wind, regen, vocht 
of intens zonlicht, Pura® NFC is bestand tegen ieder weertype.  
Elke staal van Pura® NFC ondergaat tal van laboratoriumtesten, 
waarbij het wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. 
Vervolgens wordt er gecontroleerd of het zijn oorspronkelijk kleur 
en uitstraling heeft behouden. Ongeacht of het een stijlvol, houten 
palazzo is dat zijn rijke kleuren behoudt in het altijd vochtige en 
zonnige klimaat van Florida of een rustig gelegen huis aan zee, 
veelvuldig onderhoud is niet nodig. Pura® NFC is ontworpen om 
voor altijd een mooie uitstraling te behouden. 

PURA® NFC 
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch

TRESPA® METEON® 
NM04 Sintered Alloy

Privéwoning, Dartmouth, Verenigd Koninkrijk

Onze gevelstroken zijn 
immers speciaal ontworpen 
voor buitentoepassingen
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VOLG MIJN AVONTUREN!

#FOLLOWTHEHUB

Of het nu bovenop een berg staat  
of je tuinhuis elegant verfraait,  
Pura® NFC ziet er waar dan  
ook prachtig uit!
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Sinds kort groeien onze tuinen steeds meer uit tot 
toevluchtsoorden, partyruimtes en speelkamers. 
Een vakantiewoning daarentegen is altijd een plek 
geweest om te ontsnappen aan de dagdagelijkse 
drukte, of de woning nu door natuur omsloten ligt of 
op een park met tal van voorzieningen en activiteiten. 
Welk doel een vakantiewoning ook dient, een gevel 
van Pura® NFC verhoogt de schoonheid van het pand. 

Pura® NFC is een gevelstrook van blijvende 
schoonheid en weldoordachte duurzaamheid. 
Het assortiment luxueuze decors loopt uiteen 
van de textuurvolle Siberian larch tot de donkere 
fluweelzachte textuur van Pura® NFC Lumen.

De ultieme schoonheid van Pura® NFC-gevelstroken zit 
eigenlijk in het feit dat u ze monteert en er nooit meer 
naar om hoeft te kijken. Het blijft vele tientallen jaren 
in ongerepte staat, dus maakt u zich geen zorgen 
over onderhoud. Maak van uw vakantiewoning of 
tuingebouw een bron van vreugde – geen zorgen – 
voor iedereen!
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PURA® NFC 
PUL9000 Metropolis Black
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Privéwoning,  
Stembert, België

Een rijk 
kleurenpalet

PURA® NFC 
PU02 Classic Oak

LUMEN

PUL0500 Athens White

PUL2581 New York Grey

PUL9000 Metropolis Black

Pura® NFC Lumen verspreidt het licht subtiel 
voor een moderne en verfijnde uitstraling.  
De geringe lichtreflectie geeft de gevel een 
zacht mat uiterlijk. 

WOOD DECORS

PU02 Classic Oak

PU14 French Walnut

PU31 Western Red Cedar

PU08 Romantic Walnut

PU30 Tropical Ipe

PU28 Siberian Larch

PU24 Mystic Cedar

PU17 Aged Ash

PU22 Slate Ebony

 NIEUW 

 NIEUW 

 NIEUW 

Samenspel met  
de natuur 
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Een complete 
oplossing
Pura® NFC wordt geleverd met een op maat 
gemaakte collectie montageclips, profielen en 
bevestigingsmaterialen in bijpassende kleuren. 
Alles wat nodig is om een egaal gekleurde 
gevel te creëren. Elk detail ziet eruit, zoals in het 
ontwerp. De gevelstroken zijn voorbewerkt maar 
als ze op maat moeten worden gemaakt voor 
een dakkapel of boeiboord, kunnen installateurs 
Pura® NFC probleemloos splintervrij zagen. 
Omdat Pura® NFC een volkernmateriaal is, 
vragen de zaagvlakken geen nabewerking.  
De hoeken blijven scherp en het oppervlak glad.

PURA® NFC Lumen 
PUL9000
Metropolis Black

PURA® NFC 
PU24 
Mystic Cedar
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Installatie  
zonder gedoe

Scan de QR-code voor een video bij de installatie. 
Bezoek onze website TRESPA.INFO voor meer 
informatie over bevestigingsoplossingen.

Eenvoudig te 
installeren, 
levenslang plezier 

PURA® NFC 
PU08 Romantic Walnut

1. Pura® NFC gevelstroken

2. Pura® NFC clip

3. Profiel in bijpassende kleur

4. EPDM 

5. Achterconstructie

6.  Bevestigingsmaterialen in 

bijpassende kleur

7. Dragende wand

8. Ventilerende luchtstroom

Pura® NFC is ontwikkeld als eenvoudig te installeren toepassing 
in een geventileerd gevelsysteem. Door het relatief lage gewicht 
zijn de gevelstroken gemakkelijk te verplaatsen en te installeren. 
Dankzij de krachtige eigenschappen loop je met Pura® NFC ook 
op de bouwplaats geen risico op beschadigingen. De combinatie 
van ventilatie en levensduur maakt Pura® NFC bestand tegen alle 
weersomstandigheden.

145 7 63 2

Het systeem bevat een spouw 
voor de dragende wand. 
Hier stroomt lucht door, 
waardoor zowel warmte als 
vocht afgevoerd kan worden. Deze tekening is uitsluitend bedoeld als algemeen beeld

1

3

8
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Leveringsprogramma

TRESPA® INTERNATIONAL

SINCE 1960

TRESPA - AL MEER DAN 60 JAAR DE KEUZE VAN ARCHITECTEN

Pura® NFC is ontworpen en gecreëerd door Trespa, een onderneming die 
gespecialiseerd is in plaatmaterialen en gevelplanken, met het hoofdkantoor 
in Nederland. Trespa is in 1960 opgericht en is de voorkeursleverancier van 
plaatmaterialen en exterieurtoepassingen voor tal van vooraanstaande architecten 
ter wereld, voor wie kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid de hoogste 
prioriteit is in hun projecten.

SPECIALE WENSEN
Bent u op zoek naar verschillende kleuren? Pura® NFC is leverbaar in een 
breed assortiment Trespa® kleuren en decors. Gelieve voor meer informatie 
contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa.

Bestel stalen op 
PURA-NFC.COM.

Bezoek onze website TRESPA.INFO voor meer informatie over bevestigingsoplossingen.

VOORBEWERKTE GEVELSTROKEN

GEVELSTROKEN

Afmeting 3050 x 186 x 8 mm

Oppervlakte (bruto) 0,57 m2

Oppervlakte (netto) 0,55 m2

PAK

Hoeveelheid 4 gevelstroken

Gewichtindicatie 26 kg

VOLLEDIGE PALLET

Hoeveelheid 144 gevelstroken/ 
36 pakken

LUMEN KLEUR-
CODE

KLEUR - 
NAAM

KERN AFWERKING

Bruin Zwart Diffuse

PUL0500 Athens White • •

PUL2581 New York Grey • •

PUL9000 Metropolis Black • •

WOOD DECORS KLEUR-
CODE

KLEUR - 
NAAM

KERN AFWERKING

Bruin Zwart Matt

PU02 Classic Oak • •

PU14 French Walnut • •

PU31 Western Red Cedar • •

PU08 Romantic Walnut • •

PU30 Tropical Ipe • •

PU28 Siberian Larch • •

PU24 Mystic Cedar • •

PU17 Aged Ash • •

PU22 Slate Ebony • •

 NIEUW 

 NIEUW 

 NIEUW 

Proface®  
buitenhoekprofiel

Proface®  
eindprofiel

Proface®  
steunprofiel*

Ipex universeel 
ventilatieprofiel**

Ipex universeel startprofiel  
en bijpassende SFS-schroef**

Universele clips en 
bijbehorende SFS clip 
schroeven

SFS
profielschroeven

SFS HPL- 
snelmontageschroeven

SFS  
blindklinknagels

SFS Self-Flex EPDM voegband
25 m x 0,8 x 70 mm
25 m x 0,8 x 130 mm

BEVESTIGINGSMATERIALEN EN BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

*alleen verkrijgbaar in zwarte kern, bruine kern | **alleen verkrijgbaar in zwart

Classic Oak  
(PU02)

French Walnut 
(PU14)

Western  
Red Cedar 
(PU31)

Romantic  
Walnut  
(PU08)

Tropical Ipe  
(PU30)

Siberian Larch  
(PU28)

Aged Ash (PU17)/
Mystic Cedar (PU24)

Bruine kern Zwarte kern/Black  
(PU90)

Slate Ebony  
(PU22)

New York Grey 
(PUL2581)

Metropolis Black 
(PUL9000)

Athens White  
(PUL0500)

Aluminium  
(PU00)

PROFIELEN, HPL-SCHROEVEN EN BLINDKLINKNAGELS ZIJN BESCHIKBAAR  
IN DE VOLGENDE KLEUREN
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TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Nederland
www.trespa.com

NEDERLAND
CUSTOMER SERVICE DESK 
Tel:  +31 (0) 495 458 850
Info.Nederland@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BV
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
België
Tel:  0800 15501
Info.Belux@Trespa.com

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.
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PURA® NFC 
PU28 Siberian Larch


