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Buitengewoon: Trebbiano

De Trebbiano terrasoverkappingen worden op maat voor u in Nederland gemaakt 

en kunnen als aanbouw, maar ook als vrijstaand object geplaatst worden. Voor 

de constructie gebruiken wij uitsluitend duurzaam geproduceerd, gecertificeerd 

hardhout en hanteren wij zeer strenge kwaliteitsnormen. Niet voor niets zien wij de 

Trebbiano als de kroon op ons assortiment.

Om zeker te weten dat uw (woon-) wensen optimaal vervuld worden, hebben wij 

voor de Trebbiano een landelijk netwerk van specialisten geselecteerd. Zij kennen de 

mogelijkheden, denken graag met u mee en staan klaar om uw dromen op het gebied 

van buitenleven waar te maken. 

Naast de Trebbiano terrasoverkappingen introduceren wij een fraaie, nieuwe lijn 

hardhouten tafels die niet alleen perfect harmoniëren met uw nieuwe terras, maar 

ook in huis prachtig tot hun recht komen. 

Wij laten u graag kennis maken met de absolute top uit het Deponti assortiment die 

precies laat zien wat wij bedoelen met outdoor, comfort & more.

Met gepaste trots presenteren wij u onze Trebbiano terrasoverkapping. 

De Trebbiano een krachtige mix van functionaliteit, design en comfort verbaast op elk vlak.



Deponti 
Outdoor Comfort

De Trebbiano wordt ontwikkeld en geproduceerd door Deponti, een Nederlands bedrijf met het hoofdkantoor in Oss. 

Van daaruit werkt een enthousiast team aan het verbeteren en uitbreiden van een rijke collectie exclusieve 

en duurzame producten op het gebied van outdoor living.

Om u de hoogste kwaliteit te kunnen bieden, controleren wij onze productieprocessen continu en gebruiken wij uitsluitend de beste 

materialen. Daarbij hanteren wij zeer hoge kwaliteitseisen. Al onze materialen zijn gecertificeerd en gekwalificeerd volgens de 

hoogste normeringen. Daardoor zijn onze toepassingen duurzaam geschikt voor jarenlang, zorgeloos gebruik. 



Duurzaamheid Voorop 
Deponti past voor de productie uitsluitend geselecteerde houtsoorten toe voorzien van een duurzaam legaliteitskeurmerk. 

De garantie voor verantwoord en duurzaam natuurbeheer. Voor de productie van de Trebbiano streven wij naar de 

allerhoogste kwaliteit. Daarom vindt de eerste kwaliteitscontrole al plaats waar de bomen groeien. 

Onze gespecialiseerde inkopers selecteren de stammen met de juiste maten en kleur. Daarna volgt een duurzaam en 

intensief productieproces, puur gericht op kwaliteit en exclusiviteit.

Bewerking
Door toepassing van moderne bewerkingstechnieken kunnen we ons speciaal 

geselecteerde hout als grondstof maximaal benutten. Dit draagt bij tot een kwalitatief 

hoogwaardig en stabiel eindproduct.



Maatwerk
De bewerking en eindafwerking vinden plaats in onze eigen fabriek. Op deze manier borgen 

we continu de kwaliteit en verwerken we al uw wensen precies op maat. Dankzij een 

efficiënte werkwijze houden wij het productieproces en de levertijden onder controle. 

Afwerking
Trebbiano terrasoverkappingen worden afgewerkt met materialen van de hoogste kwaliteit. 

Daardoor kunnen we een lange levensduur en prachtige uitstraling garanderen. Ons 

eindproduct wordt volgens de hoogste eisen zorgvuldig gecontroleerd zodat het niet alleen 

aan onze kwaliteitseisen, maar vooral ook aan al uw wensen voldoet. 



De Trebbiano is een unieke hardhouten overkapping welke volledig op basis van uw wensen kan worden samengesteld en exclusief 

voor u wordt geproduceerd. De mogelijkheden in uitvoering, maatvoering en toepassing zijn oneindig te noemen.
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Het Maatwerk
Uw Trebbiano terrasoverkapping wordt helemaal op basis van uw 

wensen samengesteld en op maat geproduceerd. Onderdeel van 

het productieproces is het inmeten van de gewenste maatvoering 

bij u thuis. Hierbij worden de details voor plaatsing van de 

overkapping tot in de finesses afgestemd. Op deze manier krijgt u 

maatwerk tot in het kleinste detail. 

Afwerking Trebbiano in mat transparant, ge-

integreerde LED verlichting, afwatering via 

rechterzijde, fundering middels grondschroeven.
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Het Maatwerk
Uw Trebbiano terrasoverkapping wordt helemaal op basis van uw 

wensen samengesteld en op maat geproduceerd. Onderdeel van 

het productieproces is het inmeten van de gewenste maatvoering 

bij u thuis. Hierbij worden de details voor plaatsing van de 

overkapping tot in de finesses afgestemd. Op deze manier krijgt u 

maatwerk tot in het kleinste detail. 

Afwerking Trebbiano in mat transparant, 

geintegreerde led-verlichting, afwatering via 

rechterzijde, fundering middels grondschroeven.
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Afloop ondervangen in de staanders…
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De Houtverbindingen
Op basis van uw wensen en de door ons vastgestelde 

details, starten wij de productie van uw Trebbiano. Met onze 

productieprocessen garanderen wij een perfecte passing, uw 

Trebbiano wordt vooraf volledig in de fabriek ge-preassembleerd. 

Mede hierdoor zijn de bevestigingsmaterialen niet zichtbaar. 



De Realisatie
Wanneer uw Trebbiano is geproduceerd en door onze 

specialisten is goedgekeurd wordt deze met de grootste zorg 

gedemonteerd, verpakt en vervoerd. Ter plaatste wordt het 

bouwwerk door een team van specialisten opgebouwd.



De Realisatie
Wanneer uw Trebbiano is produceert en door onze 

specialisten is goedgekeurd wordt deze met de grootste zorg 

gedemonteerd, verpakt en vervoerd. Ter plaatste wordt het 

bouwwerk door een team van specialisten opgebouwd.



Genieten En Beleven
Als de plaatsing van uw Trebbiano is afgerond, wacht u nog 

maar één ding: genieten van uw ‘nieuwe’ buitenleven. Dat is wat 

wij bedoelen met: Genieten van Outdoor Comfort & More!



Uitbreidingsmogelijkheden
Uw Trebbiano kan eenvoudig naar wens gepersonaliseerd worden met diverse opties.

1.  Een bijpassende hardhouten achterwand staat prachtig en zorgt voor extra privacy

2.  Deponti glazen schuifwanden zorgen voor beschutting met behoud van lichtinval en uitstraling

3.  LED verlichting: dimbaar en speciaal aangepast op de Trebbiano. 

4.  Een houten vlonder geeft een luxe buitenuitstraling
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Glasschuifwand
Een Deponti glazen schuifwand laat u optimaal genieten van het buitenleven. 

De kaderloze ramen zorgen voor een optimaal doorzicht zodat het open 

effect van uw Trebbiano behouden blijft. Hiermee bent u beschermd tegen de 

weersinvloeden en kunt maximaal genieten.

Verlichting
Deponti Trebbiano verlichting wordt geïntegreerd in uw overkapping. Middels een 

afstandsbediening kan de verlichting traploos worden gedimd zodat u zelf de 

ideale sfeer kunt bepalen.



Handmade with the help of mother nature
Deponti hardhouten boomstamtafels zijn vervaardigd uit hout van de Raintree en zijn 100% duurzaam. Ieder tafelblad is dus 

volledig uniek en slechts in een oplage van één beschikbaar. Elk blad wordt vervaardigd uit één massief deel van 8 tot 10cm 

dik. Bijzonder aan de boomstamtafel is dat de vorm van het tafelblad in lijn ligt met de vorm van de boom.

Met een prachtige uitstraling zijn de tafels uniek in hun soort. Elke tafel steeds iets anders dan de andere tafel en ook nog 

te personaliseren door een vrije keuze in afwerking en door uw keuze van poten. Onze tafels zijn zowel binnen als buiten uw 

huis te plaatsen. Met een lengte van 2 tot 5 meter is er voor iedere toepassing de perfecte, unieke tafel.



Outdoor Comfort & More

De Trebbiano is exclusief verkrijgbaar via het door Deponti 

geselecteerd netwerk van specialisten. 

Uw Trebbiano
specialist



WWW.DEPONTI-TREBBIANO.COM


