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Toegepast decor:
F76054 Bruin metallic

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPEKTIEVEN BIEDEN.
Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer
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legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed
opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een
vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en
een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van h
 oogwaardig afzonderlijk project tot
aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen
in een overtuigende kwaliteit.

WORK
APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

Maak je werk gemakkelijker: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig per Smartphone
Decors scannen, combinaties en aanbevelingen ontvangen en decors aanvragen.
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Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.
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COMPACT WERKBLADEN:
DE NIEUWSTE TREND VOOR KEUKENS
Reacties op klantverwachtingen
Onze Duropal Compact werkbladen bieden precies wat klanten vragen als het gaat om kwaliteit,
duurzaamheid en trends. De verfijnde werkbladen zijn van bescheiden dikte. Ze zijn de perfecte
oplossing voor de moderne, elegante keuken. Een volwaardig alternatief voor natuursteen!
TOPKWALITEIT
Duropal Compact werkbladen zijn gemaakt van massief, compact HPL (high pressure laminate)
met een dikte van 12 mm. Ze zijn vochtbestendig en uitstekend geschikt voor intensief, dagelijks
gebruik.
Aantrekkelijk design
Onze collectie biedt heel veel ontwerpmogelijkheden met haar selectie van intensieve uni decors,
uiterst realistische steendecors en fantasiedecors van hoge kwaliteit.
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MADE IN
GERMANY

DUURZAAMHEID

COMPROMISLOOS GOED:
BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD:
DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie.
Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een

Verantwoording voor morgen begint vandaag.

toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd
managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur,
die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en
duurzaamheid vanzelfsprekend!
Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig
certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo
transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op
onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel
uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen)

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste ‘groene’ materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden
wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten.
Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen
zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook
onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze
producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw
klanten verder kunt adviseren.

Een compleet assortiment voor gezond wonen.
Pfleiderer richt zich op emissiearme materialen, bijvoorbeeld F**** verlijmde panelen voor interieurinrichting of bij
LivingBoard met formaldehydevrije verlijming. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met
de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast
houtspaanplaten en gemelamineerde producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te
slepen. Daarmee hebt u ook bij veeleisende projecten toegang tot een continu consequent volledig assortiment – en
kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC
CO2

(licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op.

CO2

Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

Door het meerfasige gebruik van hout (het zogenaamde
cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van
bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige
materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer
duurzame grondstoffen en dragen wij actief bij aan de

Energieproductie

vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en
Duurzame
bosbouw

bodemverontreiniging en het energieverbruik. Wij controleren
de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product,
om een perfect evenwicht te bereiken tussen de

Sortering en bewerking
van oud hout

kwaliteitseisen en het behoud van de h
 ulpbronnen.

Zagerij

Gebruik van
houtmaterialen

Productie en veredeling
van houtmaterialen
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HYGIËNE

GEZONDHEIDSBESCHERMING ALS STANDAARD!
Antimicrobiële en antivirale oppervlakafwerkingen voor Pfleiderer-houtproducten
Voor ruimtes met veel bezoekers en speciale hygiënische eisen, vertrouwt u op materialen die
actief bijdragen tot de bescherming van de gezondheid. Dit vermindert het risico dat mensen via
oppervlakken met ziekteverwekkers worden besmet. Pfleiderer biedt hiervoor een concept voor
trapsgewijze bescherming.
PFLEIDERER-HYGIËNEPRODUCTEN
Standaardoppervlakken

microPLUS®-oppervlakken:

(bijv. Duropal HPL/DecoBoard):
• antimicrobiële werking 24 uur
(volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)

• antimicrobiële werking 7 uur
(volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)
• antivirale werking 24 uur tot omhulde virussen
(volgens ISO 21702:2019), inclusief HIV,
SARS coronavirussen 1 en 2, en westnijlvirus

Omhulde virussen
microPLUS®-oppervlak

Bacteriën
Standaard oppervlak

Percentage

Bakterie
Bakterie

Vire
Vire

Melaminharz
Melaminharz

microPlus®
microPlus®

Ontwikkeling van bacteriën op conventionele
oppervlakken, b.v. PE plastic
Bacterievermindering met onze standaard
producten (Duropal HPL, Duropal XTreme plus,
DecoBoard)

100

Bacterievermindering met microPLUS®

24

Uren

Voor het microPLUS®-oppervlak is de complete Designcollectie beschikbaar voor
HPL-producten en de EXPRESS-collectie voor DecoBoard. Kijk voor meer informatie
op pfleiderer.com
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MAKE
YOUR
VISIONS
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STRUCTUREN

=

DST
SYSTEM

DECORS

BASISMATERIALEN (= TRÄGER)

DESIGN EN FUNCTIE IN
PERFECTE HARMONIE
Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.
Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan
brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt.
Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer:
het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren
en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in
de Designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt
om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!

Basismaterialen voor oppervlak-afwerking, die verkrijgbaar zijn met de decors van de
Designcollectie zoals bijvoorbeeld brandwerende Pyroex, vochtbestendig P3, MDF of
overige zijn te vinden op productfinder.pfleiderer.com

10

11

EIGENSCHAPPEN
DUROPAL COMPACT WERKBLAD
Een dun werkblad met buitengewone eigenschappen, door het verfijnde
design passend bij de nieuwste trends.
Zeer lange levensduur:

Tijdloos elegant:

• Hoogwaardig, duurzaam HPL

• Exclusief en modern design

• Zelfdragend en niet-corrosief
• Volledig waterafstotend

Bestand tegen:
• Stoten

Betrouwbaar en functioneel:

• Stoom

• Met levensmiddelencertificaat

• Koffie- en theevlekken

• Eenvoudig te reinigen

• Rodewijnvlekken

• Zowel droog als nat

• Hoge temperaturen

• Bestand tegen oplosmiddelen
• En desinfectanten
• Eenvoudig te verwerken
• Geen randafdichting nodig

AFGEWERKTE KANT
Melamineharsdecorpapier

１ mm

Alle 12 Duropal Compact Werkbladen hebben

１ mm

afgewerkte zijkanten, zoals in de afbeelding

Cellulosebanen geïmpregneerd
met harsen zwart
１ mm

hiernaast te zien is.
Decoratieve
Backing
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１ mm
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REFERENTIES

© Ingrid Fiebak Fotografie
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DUROPAL COMPACT WERKBLAD
DESIGNCOLLECTIE

U11102
Chalk

XP

U12044
Dolfijngrijs

XP

S63045
India wit

CM

S63009
Marmer Carrara

CM

AUTHENTIEKE STRUCTUREN

F76044
Bellato grijs

CM

S68036
Cento

CM

F76146
Terazzo brons

XP

F76026
Ceramico roest

GR

GR Solid Granite
Deze robuuste maar uniforme steenstructuur maakt indruk door grote diepte. Solid Granite (GR) is gelijkmatig, homogeen en scherp in elk
detail. Fijne hoogteverschillen, subtiele randen aan de verhogingen en het satijnmatte oppervlak stralen authenticiteit en hoge kwaliteit uit.
Klassieke fijn gestructureerde steensoorten, kunststeen evenals beton laten zich uitstekend combineren met Solid Granite. Donkere,
neutrale uni-decors transformeren deze structuur visueel in graniet.

CM Supermatt
Super Mat (CM) vult het uitgebreide assortiment matte structuren aan. Homogeen en met een zacht uiterlijk, biedt CM een nog matter
alternatief voor Zijdemat (SM / MS). In vergelijking met Zijdemat heeft de puristische Super Mat een nóg lagere glansgraad bij een
vergelijkbaar zacht, zijdeachtig uiterlijk.

FASCINEREND MAT: XTREME PLUS
U12000
Vulkaanzwart

XP

S63028 		
Nero Portoro

Decoraanduiding

CM

S60019
Crick

Structuren

GR

F76054
Bruin metallic

GR

Kernkleur

U11102

Chalk

XP

S63045

India wit

CM

F76044

Bellato grijs

CM

F76146

Terazzo brons

XP

U12044

Dolfijngrijs

XP

S63009

Marmer Carrara

CM

XP XTreme plus

S68036

Cento

CM

F76026

Ceramico roest

GR

XTreme plus is een aantrekkelijk mat oppervlak met anti-fingerprint-eigenschappen. XP maakt indruk met zijn fluweelzachte gevoel en
edele uitstraling. De structuur is uiterst duurzaam en eenvoudig te reinigen, waardoor deze perfect geschikt is voor horizontale, sterk
belaste toepassingen.

U12000

Vulkaanzwart

XP

S63028

Nero Portoro

CM

S60019

Crick

GR

F76054

Bruin metallic

GR

Homogene kern

Universeel formaat

Afgestemd op het gekozen design kunt u kiezen voor een kern in de best passende kleur:

Alle Duropal Compact Werkbladen zijn in de volgende formaten verkrijgbaar:

wit, grijs of zwart.

4.100 x 640 x 12 mm, 4.100 x 950 x 12 mm
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Toegepast decor:
F76044 Bellato grijs

PRODUCTEN

Duropal Compact Werkblad
Compact hogedrukkunststofplaat met enkel- resp. dubbelzijdig bewerkte
lengtezijde in standaard kwaliteit in navolging van EN 438-4:CGS resp.
EN 438-9:BCS om als werkblad te gebruiken. Met homogeen zwart, grijs of
wit gekleurde kern, enkelzijdig decoratieve melamineharsoppervlak en
decoratieve backing.

Meubel- en
interieurinrichting

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het
Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, sanitaire ruimtes, scholen, sportfaciliteiten en
badkamers.

Onderhoudsvriendelijk

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Antimicrobieel

Geschikt voor
levensmiddelen

Vochtbestendig /
vochtdicht

Stootvast

Productnorm

Zwarte kern: EN 438-4
Witte / grijze kern: EN 438-9

Basismateriaal

Compacte kunststofplaat wit
Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en
vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Compacte kunststofplaat grijs
Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en
vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Compacte kunststofplaat zwart
Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor
toepassingen met hoge belasting.

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 (EN 717-1)

Antimicrobiële effect

Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking

Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com.

FORMAAT IN MM

UITVOERING

Lengte

Breedte

Dikte

Voorkant

Achterkant

4.100

640

12

afgeschuind

gefreesd

4.100

950

12

afgeschuind

afgeschuind

Melamineharsdecorpapier

Afgeschuinde kant
Cellulosebanen
geïmpregneerd
met harsen
zwart / grijs / wit

Decoratieve
Backing
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Afgeschuinde kant
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VOORBEELDEN

Duropal HPL Compact Upstand
Duropal HPL Compact Upstand is in de volgende grootte verkrijgbaar:
4.100 x 120 x 12 mm (aan een lange kant bewerkt – gefreesd en
afgekant.) Het is een voordelig en hygiënisch alternatief voor tegels.
Breid uw Duropal Compact Werkblad uit met de bijpassende Duropal
HPL Compact Upstand.

HPL-nisachterpanelen
HPL-nisachterpanelen bestaan uit een kern van 8 mm in MDF E1
met een oppervlak-afwerking van Duropal HPL (EN 438). Ze zijn
verkrijgbaar voor alle werkbladdecors:
• 4.100 x 640 x 9,2 mm nominaal (8 mm MDF-kern)
Zorg voor voldoende afdichting tijdens het aanbrengen om het binnendringen van vocht te voorkomen.
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SERVICE

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT:
DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER
WorkApp: workapp.pfleiderer.com
Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone
starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen
en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan
natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaler Productfinder: productfinder.pfleiderer.com
Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaalen oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in
enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleidererassortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Room Designer: roomdesigner.pfleiderer.com
Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe
afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheid en Zorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan
of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een
interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool: moods.pfleiderer.com
Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze
Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit
onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van
gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer: 3d-viewer.pfleiderer.com
Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien.
Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering
mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een
snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waarderen!

Individuele Configurator: individual.pfleiderer.com
Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks:
het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en
basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel
eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIM-Data en aanbestedingsteksten: BIM.pfleiderer.com
Krijg via onze website direct toegang tot de BIM-databank van de Heinze-uitgeverij – inclusief alle records voor
het gehele Pfleiderer-assortiment. Krijg vanaf een centrale plaats toegang tot alle relevante productinformatie
en downloads. Van de BIM-data zelf via aanvullende productinformatie, decor en textuurstalen alsook afkomsten conformiteitsverklaringen. Bovendien vindt u hier in onze aanbestedingshulp ook tekstbouwstenen voor de
verschillende thema’s.
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WORK
APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2021 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en
up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.
Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten
en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar
aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is
daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten
telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.
Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina:: www.pfleiderer.nl
Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.

Blauwe Engel voor LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact en
Duropal Sandwichpaneel P2

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.
Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste
productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC ’s-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl
Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

06/2021 · 34801955 · Beschermrecht: 2,50 EUR · Wijzigingen en fouten voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

