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MAKE
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VISIONS
WORK.

WOONTRENDS
VERSNELD DOOR
DE PANDEMIE

WONEN IN VERANDERING
Op het gebied van wonen tekent zich een duidelijke paradigmaverschuiving af, die door de
pandemie nog werd versterkt: ‘social cocooning’, zich terugtrekken in de privésfeer, en de
naadloze integratie van het werk via thuiswerken zullen ook in 2022 de woontrends bepalen.
In het algemeen is wonen nog belangrijker geworden in het leven van de mensen:
we investeren niet alleen in een nieuwe keuken of wellnessbadkamer, maar ook steeds

BACK TO THE FUTURE
VRIJHEID EN NIEUWE INTERIEURIDEEËN

meer in een ergonomisch thuiskantoor en dus in een herinrichting van de woonkamer.

REDUCE TO THE MAX
TERUG NAAR HET ESSENTIËLE

De eisen aan ‘het nieuwe wonen’ zijn zeer persoonlijk: wie gezin en werk moet combineren,
is vooral op zoek naar een functioneel interieur, terwijl anderen hun huis inrichten als een plek
om te ontspannen en mensen te ontmoeten. Bovendien wordt woonruimte steeds schaarser,
daarom is het belangrijk om doordachte oplossingen voor kleine oppervlakken te ontwikkelen.
Voor elk woonconcept bieden wij de juiste interieurideeën – met verfijnde decors en structuren,
hoogwaardige en duurzame materialen, veelzijdige combinatiemogelijkheden en functionaliteit op maat. Wij brengen innovatieve designs en structuren, maar richten ons evengoed op de
bestaande trends in de markt. Veel succesvolle decors en aantrekkelijke ontwerpen van de
afgelopen jaren verdienen nog altijd de aandacht en blijven zeer actueel. Ook het gebruik van
de bestaande hulpbronnen is een vorm van duurzaamheid.
Op de volgende pagina’s willen wij u inspireren om individuele woonwerelden te creëren.

SENSE & SENSIBILITY
THUIS GENIETEN

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NEW URBAN LIFE
VEEL FUNCTIES IN EEN
KLEINE RUIMTE
ACTUELE TRENDS IN DE MARKT

AT HOME
SAMEN MET
FAMILIE EN
VRIENDEN
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LICHT HOUT
NIEUW

R27065
Arlington esdoorn

R36025
Alnus geborsteld

R34027
Sliced Ash natural

R38017
Acacia wit geborsteld

R24054
Lindström beuken licht

R34023
Portland Ash licht

R38002
Acacia

R27060
Agostino Maple

R27044
Spits esdoorn

R50094
Nordic Teak

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT LICHT HOUT

R27065 ARLINGTON ESDOORN

Rapport R27065

Het levendige, lichte esdoorndecor met volledige vlammen dankt zijn bijzondere
charme aan het afwisselende kleurenspel van perzik- en grijstinten. Ideaal
voor grote, open ruimtes en ruime kamers. Geeft meubelfronten, corpussen en
werkbladen een heldere, natuurlijke uitstraling. Warme grijs- en gedekte blauwtinten spelen harmonieus in op het kleurenspel van het esdoorndecor. Ook
neutraal gekleurd textiel en ingetogen materialen zoals keramiek vormen een
mooie combinatie.

R27065 Arlington esdoorn
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LEVENDIG
HOUT
NIEUW

R20391
Eiken Bijoux muskaat

R20348
Eiken geolied

R22239
Eiken Riva

R20038
Chalet Oak natuur

R20315
Artisan Eiken

R20382
Eiken bijoux

R20380
Eiken Moirée

R20285
Wilton Oak reed

R20378
Artisan eiken wit

NIEUW

R20409
Artisan eiken grijs

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT LEVENDIG HOUT

R20409 ARTISAN EIKEN GRIJS

R20391 EIKEN BIJOUX MUSKAAT

Rapport R20391

R20409 Artisan eiken grijs

Rapport R20409

Het levendige decor met kwasten,
geprononceerde vlammen en contrasterende scheuren geeft Artisan eiken grijs
de look van karaktervol geolied massief
hout. Uitstekend geschikt voor het
ontwerpen van corpussen, stemmige
rustieke meubelfronten en robuuste
werkbladen. Intense grijs-, blauw- en
roodtinten vormen een levendig contrast
met het lichte eiken. Combinaties met
monochroom pleisterwerk en beton
stralen rust uit.

Eiken Bijoux muskaat is een expressief
decor met donkere poriën, vlammen,
barsten en kwasten. Deze laatste zijn
met tin veredeld. Dit decor is bijzonder
geschikt voor grote oppervlakken, zoals
meubelfronten, tafels, toonbanken en
werkbladen. Warme bruin- en grijstinten
versterken het kleurenpalet. Ook neutraal,
geborsteld metaal en leer vormen een
mooie combinatie en geven de look extra
karakter.

R20391 Eiken Bijoux muskaat
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EIKEN
GEBLOEMD
NIEUW

R20410
Maryland eiken

R20284
Wilton Oak wit

R50083
Silver Wengé

R20286
Italian Oak

R20381
Eiken Auerbach

R20256
Eiken Lorenzo

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT EIKEN GEBLOEMD

R20410 MARYLAND EIKEN

Rapport R20410

Een licht, aangenaam eiken decor dat met zijn levendige nerven en subtiele kleurnuances tussen
roodbruin en grijs bijzonder natuurlijk oogt. Fijne details, zoals afgetekende kwasten en scheuren,
komen bijzonder goed tot hun recht op fronten en horizontale oppervlakken in de keuken en
badkamer. Warm beige, bruin en greige, maar ook pastelblauwe tinten passen zeer harmonieus bij
het lichte eiken. Andere geschikte combinaties zijn expressief donker staal of stemmig textiel.

R20410 Maryland eiken
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EIKEN
GESTREEPT
NIEUW

NIEUW

R20404
Aberdeen donker

R34019
Essen gesneden

R20403
Aberdeen licht

R20234
Springfield eiken donker

R20233
Springfield eiken licht

R34027
Sliced Ash natural

NIEUW

R20383
Eiken Pure

R48054
Limerick

R20384
Chester

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT EIKEN GESTREEPT

Rapport R48054

R20404 Aberdeen donker

R48054 LIMERICK

Rapport R20404

R20403 ABERDEEN LICHT
R20404 ABERDEEN DONKER

Een decor dat verhalen vertelt: Limerick
spreekt tot de verbeelding met zijn
gestreepte, natuurlijk gekleurd design
en levendige nerven. Een buitengewone
oplossing voor corpussen en fronten,
die ook voor een ‘used look’ kan worden
gebruikt. Bijzonder mooi in samenspel
met uni kleuren in donkerblauwgroen,
frisgroen of neutraal donkergrijs.
Stemmig textiel en warme metaaltinten
zijn ook geschikt als combinatie.

Modern en karaktervol: een eiken decor
dat opvalt door zijn donkere poriën en
geborstelde look. De rechtlijnige nerven
stralen stijl en klasse uit en geven keukens,
badkamers en kantoren een bijzondere
touch. Aberdeen donker combineert
perfect met wit en fris lichtblauw, zachte
bruintinten en lichte, ingetogen steen.
Aberdeen licht past harmonieus bij zachte,
effen poederkleuren en violettinten, maar
ook bij zwart getextureerd metaal en lichte
steen.
R20403 Aberdeen licht
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R48054 Limerick
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FRUIT
& NOTEN

ES, IEP
& KASTANJE

R42056
Kersen Toulouse

R42006
Kersenhout Havanna

R42033
Kersen Scandic licht

R30135
Okapi Walnoot

R34022
Ash Firenze donker

R37016
Iep Salisbury natuur

R37017
Iep Salisbury grijs

R34024
Portland Ash donker

R48042
Lumumba

R50095
Laos Teak

R50088
Maleisië teakhout

R38000
Marone

R34033
Berg Essen

R34015
Essen Ladoga donker

R34023
Portland Ash licht

R34026
Zen Ash licht

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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R34032
Portland Essen zwart

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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NAALDHOUT
NIEUW

R55022
Suomi Pine grijs

R55025
Baltico Pine wit

R55006
Fano Pinie wit

R55085
Nordic Pine

R55032
Bodega

R55083
Amberwood

R55008
Spar Alpine natuur

R55001
Pinie Navarra

R55084
Appenzeller spar

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT NAALDHOUT

Rapport R55022

R55022 SUOMI PINE GRIJS

In zijn Scandinavische look met zachte grijsblauwe tinten
en expressieve nerven straalt Suomi Pine grijs warmte
en huiselijke gezelligheid uit op corpussen, fronten en werkbladen. Een combinatie met stemmige materialen zoals
keramiek of kalksteen en neutraal textiel is ideaal. Ook koele
grijs- en blauwtinten harmoniëren perfect met het kleurenspel van het naaldhout.

R55022 Suomi Pine grijs
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USED LOOK /
UPCYCLING

MOZAÏEK /
INLEGWERK

R55072
Willow wit

R48051
Patula cream

R55073
Sand Pine

R55004
Ponderosa Pine

R48043
Chip

R35006
Klondike grijs

R20347
Saloon

R48036
Flintwood

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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R20349
Eiken Tangram

R48052
Garbo

F79025
Map

S68027
Roman Mosaic grijs

R20351
Flamed Wood

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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METAAL
NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

F76158
Alux goud

F76160
Alux champagne

F76159
Alux kaviaar

F79028
Piquée brons

F76100
Sierra gold

S68055
Dumont

F76112
Inox grijs

F76143
Zink

F76110
Kito brons

F76114
Metex messing

F76141
Alux zwart

F76113
Metex zilver

NIEUW

F76146
Terazzo brons

F76111
Kito staal

F79029
Flake

NIEUW

F76083
Oxyde

F79030
Diva

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT METAAL

F76158 ALUX GOUD
F76159 ALUX KAVIAAR
F76160 ALUX CHAMPAGNE

Een elegant understatement in zijn
mooiste vorm: het matte, gestructureerde oppervlak van geanodiseerd aluminium inspireert met een geraffineerde
uitstraling en fijne parelmoerglans. Alux
is verkrijgbaar in warme, aangename
tinten van goud, brons en roestvrij staal
en is uitstekend geschikt voor complete
interieurconcepten.
De drie decors kunnen perfect worden
gecombineerd met effen lichte kleuren
en met donkere, levendige houtsoorten.
Delicate uni poederkleuren en houtsoorten met nuances in roze verrijken
het ingetogen kleurenspel van de
warme grijstinten van Alux champagne.
Alux goud en champagne vormen een
ideale match met donker marmer, terwijl
Alux kaviaar prachtig harmonieert met
lichte steen en heldere oranjetinten.

F76159 Alux kaviaar

F76160 Alux champagne

F76158 Alux goud
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TREND IN DE MARKT METAAL

De geraffineerde uitstraling van dit
unieke metaaldecor is gebaseerd op
de combinatie van de gelijkmatige
diagonale wafelstructuur en een subtiel
gewolkt, glinsterend parelmoereffect.
De warme bronskleur komt bijzonder
goed tot zijn recht op grote opper
vlakken. Perfect in combinatie met
luchtige, koele uni kleuren in blauw
en groenblauw, warme bruintinten en
levendige, expressieve houtsoorten.

Rapport F79028

F79028 PIQUÉE BRONS

F79028 Piquée brons
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TREND IN DE MARKT METAAL

F79029 FLAKE

F79030 DIVA

Licht en luchtig als verse sneeuw: met
de glinsterende parelmoeren coating
zorgt de koele zilverkleur voor een
opvallend iriserend metallic effect, dat
elk oppervlak doet opleven. Combinaties
met wit en warme donkere bruintinten
of intens donkerblauw zijn even mooi
als combinaties met warme donkere
houtsoorten en monochroom donker
pleisterwerk of beton.
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F79030 Diva

Rapport F79030

Rapport F79029

F79029 Flake

Strak en tijdloos – een hoogwaardig
metaaldecor dat aan de hoogste eisen
voldoet en een grootse indruk maakt
met zijn zilverkleurige textielstructuur
en parelmoerglans. Op verticale oppervlakken is dit effect het krachtigst.
Pastelblauw, neutraal grijs, antraciet en
warme bruintinten worden als combi
natie aanbevolen. In een samenspel
met donkere steen en donker hout
worden elegante contrasten gecreëerd.
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TREND IN DE MARKT METAAL

NIEUWE STRUCTUUR STAAL MAT

Net als geborsteld RVS. Een zeer authentieke uitstraling
heeft Staal mat, de nieuwe DST-structuur voor de HPLen DecoBoard-producten. Het extra matte oppervlak
met uiterst fijne lijntjes valt op door de indrukwekkende
look-and-feel.
Met Staal mat krijgen uni kleuren en vele vlakke
parelmoerdecors een hoogwaardig metalen accent.
De fijne scherpe slijping reflecteert stemmig het licht
en zorgt voor een ingetogen, elegante schittering.
De nieuwe geborstelde metaalstructuur Staal mat
wordt aanbevolen voor verticale oppervlakken. Hij is
verkrijgbaar in het formaat 4.100 x 1.300 mm voor HPL
en 2.655 x 2.100 mm voor DecoBoard.

SE Staal mat
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TEXTIEL
NIEUW

F76157
Jacob blauw

F73051
Texwood wit

F73036
Suit grijs licht

F76014
Twist platinagrijs

F79016
Caroline

F76117
Piquée grijsblauw

F79023
Patchwork

F76154
Tweety

F76099
Loden groen

NIEUW

F79031
Jungle blauw

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT TEXTIEL

F76157 JACOB BLAUW

F79031 JUNGLE BLAUW

Jacob blauw maakt overal een goede
indruk: het driedimensionale textiel
decor met Oxford-weving in de trendy
blauwe kleur ‘Dive deep’ vormt op elk
groot oppervlak de ideale achtergrond
voor een spectaculair en tegelijk smaakvol geraffineerd interieur. Perfect in
samenspel met beige-, bruin- en greigetinten. Combinaties met lichte, warme
houtsoorten en steen met beperkte
contrasten accentueren de huiselijke
sfeer.
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F79031 Jungle blauw

Rapport F79031

Rapport F76157

F76157 Jacob blauw

De natuur kan zeer rustgevend zijn, net
als het gebladerte van dit decor in de
aantrekkelijke blauwe kleur ‘Dive deep’.
Met zijn grote prints en subtiele gradaties tussen blauw en wit is Jungle blauw
de eerste keuze voor extravagante
meubelfronten of schuifdeuren. Het
jungledecor kan worden gecombineerd
met licht- tot donkerblauwe tinten met
een tikje groen en met warme, lichte
houtsoorten of zwart metaal.
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ZWART

OPVOLGERS
VAN BETON

R34032
Portland Essen zwart

F73050
Texwood zwart

F76111
Kito staal

F70014
Antraciet metallic

U12000
Vulkaanzwart

U18028
Zwartblauw

F76149
Kex

F76141
Alux zwart

F79934
Ferro zwart

R20320
Zilvereik

U12233
Metaalzwart

U19011
Blackgreen

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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U12215
Antraciet

F73075
Solidale

S68036
Cento

F76145
Tazio

F73076
Solidale blauw

F76142
Terracotta

F76149
Kex

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TERRAZZO

LEISTEEN

F79027
Shell grijs

F79026
Shell zand

S68034
Espresso

S68050
Calypso

S68029
Terrazzo Nero

S64012
Tibet

F76142
Terracotta

S68036
Cento

S63035
Trebbia Stone

S68048
Abruzzo colore

S68049
Abruzzo naturale

S68039
Terrazzo Classico zwart

S64011
Deep Slate

S64007
Graniet leisteen licht

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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S64008
Graniet leisteen donker

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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GLADDE
STEEN
NIEUW

S68056
Jupiter zand

S62034
Savolinna

S60019
Crick

S68013
Speksteen zwart

S61034
Beola Grigia

S68054
Limestone

NIEUW

S68057
Jupiter Moon

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT GLADDE STEEN

S68056 JUPITER ZAND

S68057 JUPITER MOON

S68056 Jupiter zand

S68057 Jupiter Moon

48

Ze kunnen elegant worden gecombineerd met lichte, monochrome metalen. Jupiter
zand harmonieert ook uitstekend met diepzwart of felle, volle en frisse uni kleuren.
De geraffineerde uitstraling van de combinatie met donkere, grijze houtsoorten
ademt pure rust uit. Jupiter Moon gaat mooi samen met zachte, warme bruintinten
en delicaat groen of met donkere, expressieve houtsoorten.

Rapport S68057

Rapport S68056

Terrazzoachtige, met parelmoer bedrukte steen met een karaktervolle structuur en
luxueus metaaleffect: Jupiter zand creëert met zijn zandkleurige ondergrond een
warme sfeer, terwijl Jupiter Moon met een grijze basistint meer ingetogen is en
perfect bij opvallendere patronen past. Beide decors komen het beste tot hun recht
op horizontale oppervlakken of volledige blokken.
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MARMER
NIEUW

S63063
Botticino

S63045
India wit

S63044
Kaviaar zwart

S63033
Cortona licht

S63021
Breccia Paradiso

S63007
Oriental Stone bruin

S63028
Nero Portoro

S62025
Carniglia

S62032
Obelisk grijs

S63027
El Greco

S68025
Kings marble green

S63058
Cracked Marble grijsblauw

S63056
Cracked Marble greige

S63059
Marmer Larsos

Alle decors zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.
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TREND IN DE MARKT MARMER

S63063 BOTTICINO
Verfrissend ingetogen: marmer met koele grijze nuances en fijne witte aders, die zich
dynamisch in alle richtingen uitstrekken. Ideaal om grotere horizontale en verticale

Rapport S63063

vlakken in de ruimte op een bijzonder indrukwekkende manier te accentueren.
Zeer harmonieus in combinatie met luchtige en lichte blauwtinten of neutraal grijs.
Ook monochrome metalen en lichte Scandinavische houtsoorten passen perfect,
terwijl intens donkerrood inspeelt op de kleur van de geïsoleerde roodbruine aders.

S63063 Botticino
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TRENDDECORS 2022
8 HOUTDECORS

3 STEENDECORS

R27065 Arlington esdoorn

R48054 Limerick

R20391 Eiken Bijoux muskaat

R20403 Aberdeen licht

R20410 Maryland eiken

R55022 Suomi Pine grijs

R20409 Artisan eiken grijs

R20404 Aberdeen donker

2 MATERIAALDECORS

F76157 Jacob blauw
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S63063 Botticino

S68057 Jupiter Moon

S68056 Jupiter zand

F76158 Alux goud

F76159 Alux kaviaar

F79030 Diva

F76160 Alux champagne

F79028 Piquée brons

F79029 Flake

6 METAALDECORS

F79031 Jungle blauw
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Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com
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