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Smaakmaker in bestrating: TRINITOP®
Kleurrijke bestrating met karakter
Met de voortdurende behoefte van de mens naar verandering, beweegt de markt
mee op deze golfbeweging. Dat geldt ook voor de vraag naar bestrating. Zo wordt
er naast onze bestaande lijn van bestratingsproducten steeds vaker gevraagd naar
een ijnere, of gladdere textuur. Om goed in te spelen op deze vraag uit de markt
heeft Noppert Beton B.V. nu Noppert TRINITOP® ontwikkeld. Een moderne betonsteen met een authentieke uitstraling. Noppert TRINITOP® is een mooi én voordelig
alternatief voor de traditionele bestrating.
Smaakmaker in bestrating
Noppert TRINITOP® is een betonsteen met een compactere oppervlaktestructuur
dan gangbare bestratingen en kan in karakter en beleving wedijveren met gebakken
steen. De steen bestaat uit een onderlaag met deels gerecyclede bestanddelen en
een kleurhoudende toplaag met kleurvaste minerale grondstoffen.
Met een zorgvuldig samengesteld kleurenpalet mag Noppert TRINITOP® beslist
een smaakmaker in bestrating worden genoemd.
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STRAK EN KLASSIEK

Zijdezacht maar voldoende stroef
De toplaag van Noppert TRINITOP® krijgt dankzij een uitgebalanceerde menging
van natuurlijke ingrediënten een zijdezachte aanblik. Toch garandeert Noppert
Beton B.V. voldoende stroefheid: de PSV-waarde, de zogenaamde Polished Stone
Value, wordt in ons eigen laboratorium voortdurend getoetst. Zo kan een blijvend
stroef wegdek worden gewaarborgd. Met name ten opzichte van gebakken bestrating
blijft Noppert TRINITOP® dankzij haar unieke samenstelling een langdurig stroef
oppervlak behouden. Noppert TRINITOP® presteert meer dan uitstekend in de
vorst-/dooiproef.
Het blijkt dat Noppert TRINITOP®, dankzij de compacte oppervlaktestructuur, zeer
goed bestand is tegen pekel en vocht in wisselende temperaturen onder en boven
nul graden Celcius. In combinatie met een concurrerende prijsstelling durft Noppert
Beton B.V. te zeggen: ‘we hebben een winnaar’.

TRINITOP® trends en toepassingen
De nieuwe TRINITOP® bestrating van Noppert Beton B.V. leent zich bij uitstek voor
stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische toepassingen. Het straatbeeld is
als buitendecor van onze woon-, werk- en winkelomgeving voortdurend onderhevig
aan een veranderende smaak. Ook hier bestaan trends, net als bij onze interieurs,
architectuur, auto’s en kleding. Noppert Beton B.V. wil met haar TRINITOP® bestrating op een verfrissende manier de leefomgeving helpen vormgeven.
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Daarom TRINITOP®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fijne, blijvend stroeve mineralen in deklaag
Deklaag met kleurhoudende minerale toeslagstoffen
Authentieke uitstraling
Uitstekend alternatief voor gebakken straatstenen
Prijstechnisch voordeel
Hergebruik van grondstoffen in de onderlaag
Hoge maatvastheid
Assortiment bestaande uit signaalkleuren en aardetinten
Kleur op klantwens aan te passen
Eenvoudig machinaal te verwerken
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TRINITOP® Contrast en TRINITOP® Terra
CONTRAST
TRINITOP®: karaktervolle kleurenlijn
TRINITOP® verschijnt in twee karaktervolle
kleurenseries: ‘Terra’ en ‘Contrast’. De serie
‘Terra’ bestaat uit een reeks rustige, natuurlijke
tinten; de serie ‘Contrast’ uit een reeks opvallende kleuren. De serie ‘Contrast’ is vanwege de
hogere signaalwaarde van de kleuren met name
geschikt in verkeersremmende of -geleidende
toepassingen en ook als verkeersveiligheid
verhogende bestrating.

Trinitop
Contrast Grijs 320

Trinitop
Contrast Wit 321

Trinitop
Contrast Geel 322

Trinitop
Contrast Mintgroen 324

Trinitop
Contrast Rood 326

Trinitop
Contrast Zwart 333

TERRA

Trinitop
Terra Zandkleur Geel 323

Trinitop
Bruinrood 327

Trinitop
Terra Sahara Geel 330

Trinitop
Terra Bruin 331

Trinitop
Koperbruin 337

Trinitop
Terra Signaalbruin 338

Trinitop
Terra Oxyde rood 341

Trinitop
Terra Wijnrood 342

Trinitop
Terra Aardebruin 343

Trinitop
Terra Oriënt Rood 346

7

En natuurlijk...het milieu

Op en top kwaliteit
Bij overheid en bedrijfsleven zien wij een groeiende beweging
naar duurzaamheid. Voor TRINITOP® bestratingsproducten
worden kleurvaste minerale toeslagmaterialen gebruikt.
Alle TRINITOP® producten zijn, o.a. door hergebruik van
grondstoffen, niet milieubelastend. Dankzij deze milieuvriendelijke eigenschap en de kleur- en slijtvastheid staat
TRINITOP® voor op en top kwaliteit en duurzaamheid.
De toegepaste materialen voldoen aan het besluit bodemkwaliteit, wat verontreinigingen in bodem en grondwater
uitsluit.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Alle producten worden op ARBO verantwoorde wijze
geproduceerd en voor onze straatstenen, tegels en banden
voeren wij het Komocertiicaat. Noppert Beton B.V. heeft op
het gebied van bedrijfsethiek zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. De stap naar certiicering volgens
de nieuwe ISO-richtlijn (ISO 26000 ) voor Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) is gezet.
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Noppert Beton B.V.
Vestiging Burgum
Postbus 34
9250 AA Burgum
Tel. 0511-480100

Noppert Beton B.V.
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9723 JE Groningen
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