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Toegepast decor:
F76154 Tweety

HOUTPRODUCTEN
DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN.
Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk over
tuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor
Pfleiderer 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 hoogwaardig
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 decors
scannen met je smartphone scan decors en ontvang combinatie-aanbevelingen
en vraag stalen aan. Op de work.app.pfleiderer.com ervaar je meer.
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Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.
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LAAT U INSPIREREN.
De door verschillende toekomstinstituten en trendonderzoekers als megatrends
gedistilleerde maatschappelijke veranderingen liggen ook nog net als voorheen aan
de trends in de meubilering en interieurinrichting ten grondslag.
In de afgelopen en waarschijnlijk ook in de komende maanden is de Corona-pandemie
ook terug te vinden in de maatschappelijke stromingen.
Nog snellere, uitgebreide digitalisering, homeoffice en het afzien van reizen, sport en
entertainment geeft extra gewicht aan de toch al belangrijke trend "Hygge". De gezelligheid
en huiselijkheid binnen de eigen vier muren is volgens het toekomstinstituut "geen terugtrekking in isolatie, maar vertrouwt op gemeenschap en gezelligheid met vrienden en
familie. Hygge betekent het creëren van een retraite waar de eenvoudige dingen in het leven
worden gevierd. Het gaat om positieve ervaringen op basis van met elkaar zijn, om het
gevoel van dankbaarheid, geborgenheid en ontspanning." De eigen woonomgeving wordt
steeds meer openbaar. Het is te volgen dat vooral in deze tijd in de vormgeving van het thuis
wordt geïnvesteerd om zichzelf stijlvol en individueel te presenteren.
Het is dus niet verwonderlijk dat in de vormgeving – vooral in de privé-sfeer –
authentieke materialen, harmonieuze kleuren en duurzame materialen een belangrijke
rol spelen.
Op de volgende pagina’s vindt u suggesties voor uw designconcepten met onze
nieuw ontwikkelde decors.
MAKE YOUR VISIONS WORK.

WOONTRENDS
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WOONTREND 1
NOORD NOORD
WEST

SCANDINAVISCHE KOELTE
Authentieke materialen met
oppervlakken die kunnen
worden beleefd, zijn perfect
geschikt voor hun onge
compliceerde mix. Frisse,
Scandinavische kleurnuances
in combinatie met duidelijk
gestructureerde materialen
zorgen voor een maritiem
tintje.

KOELE STENEN

PIJNBOOM IN KOELE
NUANCES

RUSTIGE LICHTE
HOUTSOORTEN
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TERRAZZO
EN KIEZEL
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WOONTREND 2
BACK TO THE
ROOTS

WARME NATUURLIJKHEID
Natuurlijke materialen met
levendige oppervlakken,
expressieve details en ambach
telijke elementen kenmerken
de stijl. Warme aardetinten
en neutrale kleuren onderstrepen de behaaglijke sfeer.

RUSTIGE NATUURLIJKE
HOUTSOORTEN

LICHT GEKALKTE
HOUTSOORTEN
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AMBACHTELIJKE
DETAILS

HOMOGENE VLAKKE
STENEN
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WOONTREND 3
THE FINE ARTS

STEDELIJKE NOBLESSE
Filigraanachtige, elegante
materialen worden traditioneel
samengesteld of verrassend
geherinterpreteerd. Hoogwaardige finish, discrete kleurstelling en precieze expressie
onderstrepen de luxueuze
huiselijke uitstraling.

GEPLANKTE EN
GESTREEPTE
HOUTSOORTEN

GESLEPEN
STENEN
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GESTRUCTUREERD
TEXTIEL

HET NIEUWE
KERSENHOUT
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WOONTREND 4
PURE NATURE

NATUURLIJK PURISTISCH
Natuurlijke, huiselijke materialen met een evenwichtige,
bijna grafische structuur stralen
kalmte uit. De vlakke afronding
en de bijna monochrome kleurstelling brengen ruimte en
materiaal naar voren.

BESCHEIDEN
PURISTISCHE
HOUTSOORTEN

NATUURLIJKE
MATERIALEN

ZANDSTEEN EN
KERAMIEK

STROKEN EN
3-DIMENSIONALE
HOUTSOORTEN
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WOONTREND 5
WOHNTREND
SHADES OF
COLOUR
DISCREET IN TAUPE
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Koele taupe-tinten en warme
neutrale uni kleuren maken
ruimtes huiselijk en vriendelijk. Ook rechtlijnige, coole
architectuur krijgt een zachter
tintje; ruimtes lijken groter en
helderder. Taupe-tinten kunnen
goed met elkaar gecombineerd worden en passen bij
alle materialen.

14

15

IJZIG

MARITIEM

De Scandinavische pijnboom-planken
met een sterk contrast in de gedeeltelijk bloemige tekening in het hout werkt
royaal en helder. Het grote kleurenspel
van koel grijs via greige tot roodbruin
maakt veelzijdige combinaties met
materialen en uni tinten mogelijk. De
fluweelachtige finish geeft het hout
een geslepen effect van hoge kwaliteit.
Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

R55085 Nordic Pine

Het vrolijke terrazzo bekoort door zijn
maritieme tintje. In de zandig-korrelige
achtergrond zijn schelpdierdelen
verwerkt. Deze zijn bewaard gebleven
in hun natuurlijke kleuren; het kleurenspectrum varieert van roze, beige
tinten tot roodbruin en antraciet. Bij
Shell zand is het contrast wat minder,
bij de grijze variant scherper en qua
kleur helderder. Shell is een exclusief
decor van Pfleiderer.

Rapport F79027

Rapport R55085

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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F79026 Shell zand

F79027 Shell grijs
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COOL

DISCREET
De lichte geborstelde acacia wordt
gekenmerkt door een geraffineerde
lichtreflectie op de houtnerven in
reliëf, gecombineerd met grijze poriën.
Subtiele planken met opengesneden
bloemen en geïsoleerde kleine knoesten zien er levendig en natuurlijk uit.
Dit wordt onderstreept door een discreet kleurenspel van karamel en grijs.
Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

lijkende oppervlakken heeft een Scandinavisch koel effect. Dit, in combinatie
met ondoorzichtige, donkere vlakken, evenals scherp getekende lichte aders,
maakt het levendig. Marmer Larsos is richtingloos van karakter en dus ook
voor kleine oppervlakken geschikt. De steen met een matte, gladde structuur
heeft een bijzonder luxueuze uitstraling.

Rapport R38017

Dit fijn geciseleerde marmer met zijn monochrome grijsblauw en transparant

S63059 Marmer Larsos
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Rapport S63059

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

R38017 Acacia wit geborsteld
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VRIENDELIJK

ONTSPANNEN

R55083 Amberwood

S62025 Carniglia
Dit discreet getekende marmer toont extravagant en modern. De koele groene
tint met licht getinte aders heeft een fris
en harmonieus effect. De Scandinavische combinatie met lichte houtsoorten
de Italiaanse variant met notenhout of
modern kersenhout. Uni-wit of taupetinten onderstrepen het vriendelijke
tintje. Carniglia is bijzonder geschikt
voor horizontale toepassing.

Rapport S62025

Rapport R55083

vormt een spannend alternatief voor

Verkrijgbaar als HPL.

Spinthout, verharste gekleurde randscheuren op een groot oppervlak en
individuele kwasten geven deze lichtgekleurde naaldhoutplanken een
bijzondere expressiviteit. De uiteen
lopende smalle, streperige tekening
in het hout met duidelijke helderheidscontrasten geeft beweging.
Door de warme, lichte naaldhoutkleur
combineert Amberwood ook huiselijk met metaal of steen en zet de toon.
Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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NATUURLIJK

ARCHAÏSCH

Deze eiken plank toont uiterst harmonieus en natuurlijk. Bloemig, met
spinthout, hier en daar zwemen van
kwasten en kleine knoesten is deze
variant gevarieerd en levendig.
fris effect door de lichte porie en het
grote kleurenspel met bruinoranje
en grijze partijen. Dit decor is bijzonder goed geschikt voor grote oppervlakken.

S68054 Limestone

Rapport S68054

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

Rapport R20381

Eiken Auerbach heeft een bijzonder

Limestone is een vlakke kalksteen
met grote dieptewerking en verfijnde
details. Kleurig afgezette organische
kraters met donkere binnenruimtes
werken bijna archaïsch. Er is een
groot kleurenspel tussen neutrale
grijstinten en olijftinten. Door de ruwe
finish met open poriën komt het
steen keramisch over. Het is bijzonder
geschikt voor horizontale toepassing
of ook voor gebruik buitenshuis.

R20381 Eiken Auerbach
22

Verkrijgbaar als HPL.
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ALPINE

HELDER

R20378 Artisan eiken wit
Het uiterst levendige Appenzeller
spar bekoort door haar alpine touch.
De huiselijke honingkleur in com
binatie met de matte geborstelde
finish domineert de huiselijke sfeer.
hele bloemen, contrastrijk en met
verschillende geaccentueerde
kwasten, is dit decor even expressief als authentiek.

Rapport R20378

Bloemige planken, met gevlamde

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

Het succesdecor Artisan eiken
krijgt door deze nieuwe witte
variant versterking. Dit gematigde,
rustieke eiken, gebloemd geplankt
en gekitte kwasten heeft ook een
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Rapport R20315

R55084 Appenzeller spar

Rapport R55084

natuurlijk effect. De witte beits met
grijze hout-tekening zorgt voor
gematigde contrasten. En dus is
Artisan eiken wit nog meer universeel te gebruiken.
Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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UPGRADED

GIGANTISCH

Uiterst trendy zijn de metalen gegoten
elementen van dit expressieve donkere
eiken, gebloemd geplankt met donkere
poriën en scheuren, lichte spiegelvlakken evenals kwasten en knoesten; het
hout werkt zeer rustiek. Het rustieke van
de lay-out wordt knap opgevangen door
de als sieraden werkende tinnen gietsels.
Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

Bamboo Giganto wordt gekenmerkt
door vervreemding. Het ingezoomde en
opvallende decor heeft een artistiek
tintje. Het is streperig all-over van
karakter; spaarzaam verdeeld onder
breken weinig contrasterende “knieën”
de streperige tekening in het hout.
Haast een aquarel, werken de discreet
contrasterende vezels in de lengte in
middelbruine nuances van verschillende intensiteit. Spannend voor huisen tuinmeubilair.

R50099 Bamboo giganto

R20382 Eiken bijoux
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Rapport R20382

Rapport R50099

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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SPORTIEF

RETRO

F76154 Tweety

Rapport R42056

R42056 Kersen Toulouse

Langzaamaan komt kersenhout weer

Bijna geen enkele andere vorm van

in beeld. Kersen Toulouse belichaamt

decoratie is zo stijlvol als textiel. Het

een elegant donker hout, delicaat en

geeft houtsoorten en andere materia-

desondanks levendig. Gestreepte plank

len ineens een andere context. Tweety

met een opengesneden bloem, subtiele

is een 60’er jaren tweed-decor, geïnter-

kwastaanzetten en geschakeerde

preteerd op een moderne manier. Het

inhammen, het decor is zeer gedetail-

decor is driedimensionaal en levendig,

leerd. De zwarte porie, ingebed in warm,

een melange van cognac-tinten, draden

donkerbruin met fijne licht-donker

in oranje en warm grijs. Dit driedimen-

contrasten, geeft moderne accenten.

sionale textieldecor is een blikvanger

Het matte oppervlak rondt het beeld af.

voor fronten en horizontale vlakken.

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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DYNAMISCH

INGEBED

Als een nieuw geïnterpreteerd
mozaïek in de stijl van de jaren 50, zo
presenteert zich het materiaaldecor
Map. Diagonaal en ingebed, zo grenzen
vierkante vlakken van verschillende
tekening en helderheid aan elkaar. De
kleurvariatie omvat vele tinten beige
en grijs, de textielstructuur creëert een
linoleum-effect. Map is geschikt voor
zowel horizontale als verticale vlakken
en gaat goed samen met natuurlijk
hout, metaal en vele uni kleuren.

R20380 Eiken Moirée

Rapport R20380

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

Het geborstelde donkere eiken verrast
met een spannende lay-out. All-over qua
karakter met veel hele bloemen is het
zeer dynamisch. Zachte overgangen,
en de harmonieuze combinatie van stredesondanks voor een rustig evenwichtig
uiterlijk. Een subtiel kleurenspel tussen
bruin en grijs, gecombineerd met donkere
poriën met lichtreflecties, benadrukken
de tekening in het hout.
Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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Rapport F79025

perige en bloemige gedeelten zorgen

F79025 Map
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VERFIJND
Dit aparte steendecor ziet er prominent en elegant uit. Het oppervlak is
gefragmenteerd in zacht gevormde,
kristallijne, in nesten gegroepeerde
stenen. Koele grijs-nuances van de
stenen worden afgezetdoor goud
glanzende tussenruimtes. Dumont is
ideaal voor exclusieve enkele meubelstukken. Pfleiderer exclusief decor.

Rapport S68055

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

S68055 Dumont
Met de aantrekkingskracht van de
20’er jaren uit de vorige eeuw bekoort
dit geometrische houtdecor. Een
combinatie van scherp in elkaar grijpende oppervlakken, elk gestreept en
filigraan gesneden, zorgt voor geordende onrust. Tinten roze verrijken
het subtiele kleurenspel van warme
grijs-nuances. Garbo is perfect geschikt voor grote fronten, wandpanelen alsmede tafelbladen en deuren.

R48052 Garbo
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Rapport R48052

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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GRAFISCH

S63056 Cracked Marble greige

S63058 Cracked Marble grijsblauw
Het grafische marmer kenmerkt zich door zijn weidsheid en precisie.
De haarfijne, kriskras lopende aders trekken door de fluweelachtig werkende,
kalme achtergrond. Dit leeft door harmonieuze overgangen van helderheid
en kleurintensiteit. De aders, diepzwart en in verschillend grote binnenruimtes
helder geschakeerd, geven de geslepen steen een dynamische uitstraling.
blauwe variant is donkerder en in grijstinten met een blauwgroen aandeel.
Cracked Marble is richtingloos van karakter en is perfect geschikt voor horizontale oppervlakken en de meubel- en interieurbouw, evenals voor outdoor
meubilair of gevels.

Rapport S63058

Rapport S63056

Crackled Marble wordt in warme, roodachtige grijstinten gehouden; de grijs-

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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GESTREEPT

TERUGHOUDEND

Eiken kan ook anders.
Dit innovatieve driedimensionale
eikenhouten decor leeft door het
licht- en schaduweffect van de smalle
aan geplaatste bandjes. Desondanks
is het decor omkeerbaar en universeel te gebruiken. Het aan de Chester
ten grondslag liggende lichte, streperige eiken is natuurlijk en afwisselend
door donkere poriën en veel lichte
spiegelende vlakken. Dit wordt onderstreept door het grote kleurenspel
tussen honing- en grijstinten. Chester
is geschikt voor zowel horizontale als
verticale toepassing, kan dwars worden gebruikt en kan worden gebruikt
voor oppervlakken van elke afmeting.
Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

S62034 Savolinna
Het vlakke universele basalt heeft een
keramisch effect met open poriën. Het
ruwe, licht getrapte oppervlak bezielt het
met fijne aders doortrokken amorfe vlak.
Dankzij de harmonische contrasten met
Rapport S62034

Rapport R20384

een doorschijnende lichte achtergrond,
gecombineerd met een subtiel kleurenspel tussen geel- en rood-achtige grijs
tinten krijgt Savolinna met al zijn terughoudendheid lichtheid en frisheid.
Deze steen past simpelweg bij alles.
Verkrijgbaar als HPL.

R20384 Chester
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PURISTISCH

Eiken Pure. Absoluut, puristisch –
en desondanks huiselijk. De tijdloze,
gestreepte eiken plank met opengesne
den bloemen leeft door de donkere
poriën met heldere lichtreflecties. Lichte
tekening in het hout en een subtiel
kleurenspel maken ongecompliceerde
combinaties en universeel gebruik
mogelijk. Vooral dwars verwerkt komt
het licht- en schaduweffect van het
borstelen optimaal tot zijn recht.
De vlakke monochrome leisteen toont
net zo puristisch. Hij krijgt dieptewerking
door fijn getrapte panelen met witte lichtranden en de bundeling van lichtere en
donkerdere vlakken. Tibet wordt in warm
groen gehouden met weinig contrasten;
het is uitstekend geschikt als een elegant alternatief voor beton. De steen is
richtingloos en universeel toepasbaar.

R20383 Eiken Pure
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Rapport S64012

Rapport R20383

Beide decors verkrijgbaar als DecoBoard + HPL.

S64012 Tibet
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VERBONDEN MET DE NATUUR

Natuurlijke materialen en oppervlakken die kunnen worden ervaren behoren
tot de belangrijkste eigenschappen bij de meubilering en interieuruitrusting.
Kurk is daarom altijd al een prettig en geliefd materiaal geweest voor vloeren in
woonruimtes vanwege de isolerende werking. Een moderne interpretatie van het
thema is het decor Kerry, enigszins vervreemd door vergroting en kleurstelling.
Het gestreepte, alles karakteriserende decor leeft door de filigrane tekening van
de afzonderlijke cellen en de heldere repen eronder. Monochroom, toon-in-toon
in een medium, licht chromatische bruine tint, is het terughoudend en past een
voudig in de omgeving. Kerry kan worden gecombineerd met verschillende
materialen en kleuren en kan worden gebruikt als alternatief voor houtdecors;
het is even geschikt voor verticale als voor horizontale oppervlakken.

F76155 Kerry
40

Rapport F76155

Verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.
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EVENWICHTIG

De combinatie van koel lichtblauw met
warme neutrale kleurschakeringen
werkt spannend. Warmte en frisheid
zijn een perfecte mix. Zo is het met 2 %
blauw verspringend Gletsjerblauw een
voortreffelijke metgezel voor de nieuwe
uni kleuren Dolfijngrijs en Be rooted!,
alsook voor donkere houtsoorten,
metalen en textiel. Een heel andere,
coole, puristische uitstraling ontstaat
door de combinatie met grijs of wit
gelazuurd hout.
Rustgevend en onthaastend: de warme

De rustige, warme bruine toon Be

roodachtige grijze kleur is huiselijk

rooted! werkt door bijmenging van

en past goed bij de vele materiaalcom

grijs discreet en is daarmee modern,

binaties. Zacht verbindt Dolfijngrijs

maar niet modieus. De recentelijk ook

donkere houtsoorten met metalen,

in de architectuur en zelfs bij techni-

keramiek of textiel; contrasten worden

sche producten vertegenwoordigde

zo gereduceerd, er ontstaat een harmo-

kleur, kan veelzijdig worden gecombi-

nieuze compositie. Dolfijngrijs verrijkt

neerd en transporteert belangrijke

het uitgebreide grijs-bereik van de

waarden van onze tijd: Duurzaamheid

Pfleiderer uni-collectie, ideaal te combi-

en lange levensduur.

neren met de nieuwe zandstructuur
Sandpearl.
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U12043 Gletsjerblauw

Deze uni-decors zijn verkrijgbaar als
DecoBoard en HPL.

U12044 Dolfijngrijs

U16058 Be rooted!
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TOSCAANS

NOORDS

Lichte taupekleuren creëren vriendelijkheid, zonder te domineren. Ze harmo
niëren met niet al te expressieve houtsoorten en materialen, van metaal tot
textiel, en kunnen ook vrij met elkaar gecombineerd worden.
De genuanceerde tinten blauw tot groen Lagune, Aqua, Neptunes en Horizon
bieden Scandinavische frisheid, ze werken zuiver en helder. Combinaties met
lichte of grijze houtsoorten onderstrepen deze sfeer; donkere, meer elegante
houtsoorten profiteren van de coolness en maken zo de sprong van klassieke
interpretatie naar moderniteit. De meer Toscaanse kleuren Spearmint en Salie
brengen warme accenten met hun tinten tussen groen en geel. Traditioneel was
de warme delicate groene tint daarom altijd al bestanddeel van gezellig land

U19015 Spearmint

huismeubilair en baant zich nu een weg in de moderne woonruimtevormgeving.

U18505 Lagune

U18032 Aqua

U18506 Neptunes

U18029 Horizon

Deze uni-decors zijn verkrijgbaar als DecoBoard en HPL.

U19014 Salie
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LUCHTIG

Delicate, poederachtige uni kleuren
brengen een licht, vrouwelijk tintje
in elke ambiance. Het homeopatische
rood-aandeel bij Powderwhite en
Lotus werkt bijzonder goed in combinatie met wit, antracietzwart maar ook
rustige, donkere houtsoorten. Het
neutrale, vriendelijke Moongrey met
een oranje-gehalte van twee procent
verzacht vooral technische materialen;
dit grijs gaat bijzonder goed samen
met zwarte metalen en houtsoorten.

U17509 Hollyhock

U11106 Powderwhite

U18031 Meeuw

U17035 Lotus

Ook Meeuw en Hollyhock werken
luchtig en licht; door hun rood-gehalte
stralen ze grote rust uit en nemen
metalen of keramische decors hun
hardheid af.
Deze uni-decors zijn verkrijgbaar als
DecoBoard en HPL.
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U11552 Moongrey
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5 MATERIAALDECORS

F79026 Shell zand

F79027 Shell grijs

F79025 Map

F76155 Kerry
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R20384 Chester

7 UNI DECORS

F76154 Tweety
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AUTHENTIEK

De moderne matte eikenstructuur Classic Wood heeft een uitgebalanceerd
en natuurlijk effect. Scherpgerand uitgewerkte, in nesten en rond denk
beeldige kwasten er omheen samengeperste poriën brengen diepte en
expressiviteit. Een overheersende streperigheid van zijdeachtige en matte
partijen, zorgt voor levendigheid en elegantie.
Klassiek hout is perfect geschikt voor donkere, filigrane houtdecors,
waarvan de kleur en de diepte worden aangewakkerd door de structuur.
Uni decors werken als gelakt hout.
Deze structuur is een aanvulling op de succesvolle matte houtstructuur
NW/NY Nordic Wood.
Productsysteem: HPL en DecoBoard in twee-blad opbouw

DST-combinatie Classic Wood CW
50

51

WORK
APP
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© Copyright 2020 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.
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Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

