
MAKE 
YOUR 
VISIONS
WORK.

MATT IS ZO 
NATUURLIJK!
NIEUW: HET 
GESTRUCTUREERDE 
DUROPAL XTREME TOUCH 
OPPERVLAK



SUPERMATT KRIJGT DIEPTE

Duropal XTreme Touch herdefinieert de ontwerpmogelijkheden voor functionele oppervlakken. Het 

innovatieve hogedruklaminaat combineert een supermatt-oppervlak met een natuurlijke steen- of 

houtstructuur – in een kwaliteit die geschikt is voor horizontale toepassingen.

Als hout- en steenstructuur

Met Volcano en Rustic Wood zijn een steen- en houtstructuur beschikbaar. Zo kunnen 

materiaaldecors perfect worden neergezet – en ook in combinatie met unikleuren ontstaan 

fascinerende, supermatte indrukken die de zintuigen raken. 

Grenzeloos flexibel

De haptische ervaring van Duropal XTreme Touch is verkrijgbaar als HPL, als HPL sandwichpaneel en 

als werkblad. Voor onbeperkte ontwerpvrijheid in keukens, meubels, interieurinrichting en op deuren.
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DUROPAL XTREME TOUCH IN ÉÉN OOGOPSLAG

Sensationele looks, fascinerende haptiek en een robuustheid geschikt voor dagelijks gebruik die 

ongeëvenaard is. Duropal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt 

met een natuurlijk ogende steen- of houtstructuur voor verticale en vooral horizontale 

toepassingen.

• Supermatt-oppervlakmateriaal

• Natuurlijke hout- en steenstructuur

• Geschikt voor horizontale toepassingen

• Kras- en stootvast

• Uitstekende weerstand tegen chemicaliën en reiniging

• Praktisch anti-fingerprint effect

• Vrij van nanodeeltjes

• Volledige keuze uit de decorcollectie (behalve parelmoer en decors van echt metaal)

• FSC® (Licentiecode: FSC® C011773) certificering of PEFC (Licentiecode: PEFC/04-32-0828 

Certificering beschikbaar op aanvraag

Uitstekende start!

Duropal XTreme Touch baart ook opzien bij de jury’s van internationaal erkende designprijzen. Met 

een Red Dot Award 2022 in de categorie Product Design en een German Innovation Award 2022 

maakt het nieuwe oppervlak een flitsende start op de markt.

MAAK VAN DICHTBIJ KENNIS MET DE  
NIEUWE OPPERVLAKKEN XTREME VOLCANO  
EN XTREME RUSTIC WOOD

Selectie van het oppervlak

Steenoppervlak XTreme Volcano (XMVO) Houtoppervlak XTreme Rustic Wood (XMRT)

Decorkeuze

De nieuwe oppervlakken XTreme Volcano en XTreme Rustic Wood zijn perfect geschikt voor 

creatieve ontwerpconcepten. Ze zijn – net als XTreme Matt – verkrijgbaar in het volledige 

assortiment van de Pfleiderer designcollectie (productiegerelateerde uitzondering: parelmoer 

en echt metalen).
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Pfleiderer FunXTional Products zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen – voor verschillende 

gebruiksintensiteiten in zowel verticale als horizontale toepassingen.

Product / 

 Eigenschappen

PrimeBoard  

XTreme Matt 

(XT)

Duropal  

XTreme 

(XMSM)

Duropal  

XTreme Touch 

(XMRT / 

XMVO)

Duropal  

SolidColor  

XTreme 

(XMSM)

Duropal  

XTreme plus 

(XPSM)

Duropal  

Compact  

XTreme plus 

(XPSM)

Oppervlak-

gesteldheid
vlak vlak gestructureerd vlak vlak vlak

Aanbevolen voor 

verticale 

toepassing

Aanbevolen voor 

horizontale 

toepassing

Aanbevolen voor 

zware horizontale 

toepassingen

Geschikt voor 

postforming

Anti-fingerprint

Onderhouds-

vriendelijk

Verscheidenheid 

aan decors en 

structuren

Hoge krasbe-

stendigheid

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: 
DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN.

Onze innovatieve XTreme-oppervlakken overtuigen door hun elegante uitstraling, warme, 

fluweelachtige structuur en geavanceerde anti-fingerprint effect*.

* PrimeBoard XTreme Hoogglans (XG): zonder anti-fingerprint effect, incl. spiegelglans

Duropal SolidColor XTreme

Zeer edel, door en door gekleurde 

hogedrukkunststofplaat in een extreem matte 

optiek met anti-fingerprint effect – voor

een vrijwel naadloze optiek met een modern 

en monochroom design in hoogwaardige 

interieurinrichting.

Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan 

vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal 

XTreme plus geeft de unieke XTreme 

uitstraling zelfs op horizontale, sterk belaste 

oppervlakken en randen.

Duropal XTreme Touch

Duropal XTreme Touch combineert het anti-

fingerprint oppervlak XTreme Matt met een 

natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur 

voor verticaal en vooral horizontale 

toepassingen.

Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge 

belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor 

uitdagende ideeën – geschikt voor 

postforming, onderhoudsvriendelijk en niet 

gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

PrimeBoard XTreme

De doordachte decoratieve plaat met 

hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar 

keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme

hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te 

verwerken en super stijlvol.

Duropal Compact XTreme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact 

hogedrukkunststofplaat Duropal Compact 

XTreme plus voor hoogwaardige, sterke 

meubels en inbouwmeubels met anti-

fingerprint effect en super mat oppervlak. 

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan 

vergelijkbare matte oppervlakken!
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DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL)

Duropal XTreme Touch

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd 

op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en 

geschuurde rugzijde. Duropal XTreme Touch is een aantrekkelijk 

supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie 

met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur, dat als één van de weinige 

materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende 

Duropal HPL-producten bezit. Duropal XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en/of 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm Gebaseerd op EN 438-3

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar

D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 

13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Formaldehyde-emissieklasse E1

Volumegewicht Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.050 – 5.300 1.300 0,6 | 0,8

4.100 1.300 0,6 | 0,8

5.300 1.300 0,6 | 0,8

ESH-functielaag

Melaminehars-
decorpapier

Cellulosebanen 
geïmpregneerd met 
harsen, achterzijde 
geschuurd 

DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel XTreme Touch P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan 

beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme Touch, een aantrekkelijk 

supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie 

met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectin-

richting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare 

gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en/of 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

ClassicBoard P2 CARB2

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doel-

einden in droge ruimtes.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm

CE-categorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (in-

clusief verlaagde plafonds)

Formaldehyde-emissieklasse E1 E05

Opmerking FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

ClassicBoard P2

XTreme Touch

XTreme Touch
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DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel XTreme Touch P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 

volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met 

Duropal XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal 

met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of 

houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: 

bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en labo-

ratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en/of 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal
ClassicBoard P3

Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

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

CE-categorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik 

 (inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehyde-emissieklasse E1 E05

Opmerking FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

4.100 1.300 17,6 | 20,6

ClassicBoard P３

XTreme Touch

XTreme Touch

DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel XTreme Touch MDF plus

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en 

homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met 

Duropal XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal 

met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of 

houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwali-

teit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en/of 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint
Geschikt voor 
levensmiddelen

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal
StyleBoard MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

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

Formaldehyde-emissieklasse
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Opmerking FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

4.100 1.300 17,6 | 20,6

StyleBoard MDF plus

XTreme Touch

XTreme Touch
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DECORATIEVE PLATEN
WERKBLADEN

Duropal Werkblad Quadra XTreme Touch 

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met 

robuuste Duropal XTreme Touch met duurzaam, elektronenstraalgehard 

oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. 

De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 

mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze 

ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Duropal XTreme Touch is 

een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect 

in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygië-

nische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, 

de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en/of 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

ClassicBoard P2 CARB2

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doel-

einden in droge ruimtes.

ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2

Emissiearme ureumharsgebonden meubelplaat met verminderde diktezwelling volgens 

DIN EN 312, geschikt voor niet-dragend gebruik in vochtige omstandigheden.

Formaldehyde-emissieklasse
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

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

FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM UITVOERING

Lengte Breedte Dikte Voorzijde Achterzijde

4.100 600 | 900 | 1.200 28 | 38 Quadra Beschermrand

4.100 650 38 Quadra Beschermrand

4.100 | 5.300 900 38 Quadra Quadra

5.300 600 | 900 | 1.200 38 Quadra Beschermrand

AfdichtingBacking

ClassicBoard P２XTreme Touch

AfdichtingBacking

ClassicBoard Hydrofuge MRXTreme Touch

DECORATIEVE PLATEN
WERKBLADEN

Duropal Werkblad PerForm XTreme Touch

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met 

robuuste Duropal XTreme Touch met duurzaam, elektronenstraalgehard 

oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. 

De voorste langszijde van het werkblad PerForm is van een laserrand 

voorzien, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is 

deze ook aan beide zijden met een laserrand verkrijgbaar. Duropal XTreme 

Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-

fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of 

houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygië-

nische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, 

de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en/of 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

ClassicBoard P2 CARB2

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doel-

einden in droge ruimtes.

Formaldehyde-emissieklasse
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

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

FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM UITVOERING

Lengte Breedte Dikte Voorzijde Achterzijde

4.100 600 | 900 | 1.200 38 Laserkant Beschermrand

XTreme Touch ClassicBoard P２

Backing

Laserkant



MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: 
DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER.
Verantwoording voor morgen begint vandaag.

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.

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 we actief bij aan de 

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

bodemverontreiniging en aan de reductie van het 

energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, 

afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te 

bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de 

hulpbronnen.

Sortering en bewerking
van oud hout

Gebruik van houtmaterialen

Productie en veredeling van
houtmaterialen

Zagerij

Duurzame
bosbouw

O2

CO2

Energieproductie
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DECORATIEVE PLATEN
WERKBLADEN

Duropal Werkblad XTreme Touch, haaks gefreesd

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met 

robuuste Duropal XTreme Touch met duurzaam, elektronenstraalgehard 

oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. 

De langszijden van het werkblad zijn gefreesd. Als variant is deze ook 

verkrijgbaar met een beschermende rand aan één kant. Duropal XTreme 

Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-

fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of 

houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygië-

nische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, 

de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en/of 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

ClassicBoard P2 CARB2

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende 

 doeleinden in droge ruimtes.

Formaldehyde-emissieklasse
E1 E05

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

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

FSC®-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM UITVOERING

Lengte Breedte Dikte Voorzijde Achterzijde

4.100 | 5.300 600 | 900 | 1.200 38 Gefreesd Gefreesd

4.100 | 5.300 600 | 900 | 1.200 38 Beschermrand Gefreesd

Backing

ClassicBoard P２XTreme Touch
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Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC ’s-Hertogenbosch · Nederland

Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

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

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

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

© Copyright 2022 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 desbetref-

fende 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. com 

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.

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. 


