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Onze tip:

Scan eenvoudig  
de QR-code

en start direct.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtui-

gend, 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.

Maak je werk gemakkelijker: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig per Smartphone 
Decors scannen, combinaties en aanbevelingen ontvangen en decors aanvragen.

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=WorkApp&utm_content=NL
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OP WEG NAAR SUCCES MET ZEEWAARDIGE
OPLOSSINGEN VOOR INTERIEURINRICHTING

Projecten voor passagiersschepen, jachten en offshore platformen zijn onderworpen aan strenge 

voorwaarden. Pfleiderer beschikt over decoratief plaatmateriaal met “Wheelmark”-goedkeuring 

van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Daardoor kunt u er zeker van zijn dat wij er 

alles aan doen om aan de voorwaarden voor preventieve brandbescherming te voldoen in 

openbare ruimtes zoals gangen, trappenhuizen, theaters, bars en restaurants.

• Gecertificeerde veiligheid door IMO-bewijs

• Hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke en robuuste hogedrukkunststofplaten (HPL) voor 

intensief ruimtegebruik

• Decoratieve interieurproducten standaard met antimicrobiële werking binnen 24 uur 

(testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196)

• Op aanvraag ook als microPLUS®-oppervlak met antivirale uitrusting beschikbaar

• Naadloos kleurenspel in het DST-systeem voor consistente, brancheoverschrijdende 

designconcepten

5Mein Schiff 1 © TUI Cruises
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MADE IN
GERMANY

DUURZAAMHEID

COMPROMISLOOS GOED:  
BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie. 

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een 

toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemers- 

vriendelijkheid 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) 

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

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

Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD:
DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Sortering en bewerking
van oud hout

Gebruik van  
houtmaterialen

Productie en veredeling 
van houtmaterialen

Zagerij

Duurzame
bosbouw

CO
2

CO
2

Energieproductie

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. 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.

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 

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

bodemverontreiniging en 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.



GEZONDHEIDSBESCHERMING ALS STANDAARD!

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 

Percentage

Ontwikkeling van bacteriën op conventionele
oppervlakken, b.v. PE plastic

Bacterievermindering met onze standaard 
producten (Duropal HPL, Duropal XTreme plus,
DecoBoard)

Bacterievermindering met microPLUS®

Standaardoppervlakken  

(bijv. Duropal HPL/DecoBoard):

• antimicrobiële werking 24 uur 

(volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)

microPLUS®oppervlakken:

• 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

 

 

24

100

Uren

Antimicrobiële en antivirale oppervlakafwerkingen voor Pfleidererhoutproducten

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.

PFLEIDERERHYGIËNEPRODUCTEN

  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®

Bacteriën

Standaard oppervlak

Omhulde virussen

microPLUS®-oppervlak

HYGIËNE

98

https://www.pfleiderer.com/hygiene?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=Hygiene&utm_content=NL
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DST
SYSTEM

=

BASISMATERIALEN (= TRÄGER)

STRUCTUREN

DECORS

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 oppervlakte-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

https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=Productfinder&utm_content=NL
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REFERENTIES

RCI Quantum of the seas © Ingrid Fiebak Fotografie
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AIDAprima © Ingrid Fiebak Fotografie
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Referenties: Aida Bella, Aida Blu, Aida Cosma, Aida Diva, Aida Luna, 

Aida Mira, Aida Mar, Aida Nova, Aida Perla, Aida Prima, Aida Sol, Aida 

Stella, BC-Ferries, Bohai Ferry Zhong Hua Fu Xing, Carnival Breeze, 

Carnival Celebration, Carnival Legend, Carnival Mardi Gras, Carnival 

Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Sensation, Carnival Vista, 

Celebrity Apex, Celebrity Beyond, Celebrity Eclipse, Celebrity Edge, 

Celebrity Equinox, Celebrity Millennium, Celebrity Reflection, Celebrity 

Silhouette, Celebrity Solstice, Color Fantasy, Costa Smeralda, Costa 

Toscana, Cunard Queen Mary 2, Disney Dream, Disney Fantasy, Disney 

Wish, Dream Cruises Global Class, Fred Olsen Braemar, HAL Eurodam, 

HAL Koningsdam, HAL Nieuw Amsterdam, HAL Maasdam, Hapag Lloyd 

Europa, Hapag Lloyd Europa 2, Huadong Pearl 8, Hurtigruten Roald 

Amundsen, Hurtigruten Fridtjof Nansen, Lianyungang C-K Ferry 

Harmony YunGang, LD Lines, MS Bremen, MS Hanseatic, MSC Bellissima, 

MSC Divina, MSC Europa, MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Magnifica, 

MSC Meraviglia, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Seaside,  

MSC Seaview, MSC Splendida, MSC Virtuosa, MY Bermuda, MY Opal,  

MY Sunflower, Mystic Cruises World Explorer, New Shidao Pearl,  

NCL Breakaway, NCL Bliss, NCL Escape, NCL Encore, NCL Getaway,  

NCL Norwegian Epic, NCL Norwegian Gem, NCL Norwegian Jewel,  

NCL Norwegian Joy, NCL Norwegian Pearl, NCL Pride of America,  

NCL Pride of Hawaii, NCL Spirit, Premicon Rivercruises, P&O Iona, P&O 

Arvia, Quark Expeditions, Ultramarine, RCI Anthem of the Seas,  

RCI Allure of the Seas, CI Explorer of the Seas, RCI Icon of the Seas, 

RCI Jewel of the Seas, RCI Harmony of the Seas, RCI Oasis of the Seas, 

RCI Odyssey of the Seas, RCI Ovation of the Seas, RCI Quantum of the 

Seas, RCI Radiance of the Seas, RCI Symphony of the Seas, RCI 

Voyager class, RCI Wonder of the Seas, RCI Spectrum of the Seas, 

Regent Seven Seas Navigator, Saga Spirit of Discovery, Saga Spirit of 

Adventure, Seabourn Encore, Seabourn Odyssey, Seabourn Ovation, 

Seabourn Quest, Seabourn Sojourn, Shidao Ferry Gunsan Pearl, Shidao 

Ferry New Shidao Pearl, Silversea Evolution, Starclipper / Royalclipper, 

Stena Britannica, Stena Estrid, Stena Edda, SunStone Ocean Victory, 

Tallink Megastar, TUI Mein Schiff 1/2/3/4/5/6, Viking River Cruises etc.
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Toegepast decor:
U18576 Oceaan

DECORATIEVE 
PLATEN

14 15

MET GOEDKEURING  
VAN DE IMO

Niet alleen veilig, maar ook mooi: 

Pfleiderer biedt met zijn IMO-producten

een perfecte selectie aan HPL en 

compactplaten voor scheepsinrichting.

DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropal HPL IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit conform  

EN 438-3:HGP/VGP als “Low Flame Spread Surface Material” met slijtvast 

melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandwerend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder 

in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Low Fla-
me-Spread 
Surface Material

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 438-3

Classificaties

MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) 

USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) 

Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada) 

CCS – Low Flame-Spread Material (CCS) 

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

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

Opmerking

Classificering MED, USCG, CCS bij breedtes van 915 / 950 / 1.050 / 1.300 mm;

Classificering MED, USCG, Transport Canada bij een breedte van 2.070 mm

FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.050–5.300 1.300 0,6 | 0,8

2.150 915 |950 | 1.050 | 1.300 0,8

2.350 1.050 | 1.300 0,8

2.800 2.070 0,6 | 0,8 | 1,2

3.050 1.300 0,8

4.100 | 5.300 1.300 0,6 | 0,8

5.600 2.070 0,6 | 0,8

Melaminehars-
decorpapier

Cellulosebanen geïm-
pregneerd met harsen, 
achterzijde geschuurd 
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DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropal HPL Individual Motiv IMO

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat 

in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS als “Low 

 Flame-Spread Surface Material”. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.  

Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw  

afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Brandwerend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder 

in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen. Wanneer er naast preventieve brandbeveili-

ging in de scheepsbouw speciale eisen worden gesteld aan individueel design, onderhoudsgemak of duurzaamheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Design 
individualiseer-
baar

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Low Fla-
me-Spread 
Surface Material

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm In navolging van EN 438-3

Classificaties
MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) 

USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) 

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

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

Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast 

elkaar geplaatst worden.

Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 1,2

Melaminehars-
motiefdruk

Cellulosebanen 
geïmpregneerd met 
harsen, achterzijde 
geschuurd 

DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropal flameprotect compact IMO

Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie “Low Flame-Spread 

 Surface Material” van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene 

witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere 

eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwele-

menten en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Geschikt voor 
levensmiddelen

Low Fla-
me-Spread 
Surface Material

Stootvast

Productnorm In navolging van EN 438-4

Basismateriaal

Minerale compacte plaat

Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigen-

schappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor 

brandbeveiliging.

Classificaties

MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) 

USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) 

Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada) 

Formaldehydeemissieklasse E1

Volumegewicht 1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Minerale 
compacte plaat

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier
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DECORATIEVE 
PLATEN

Toegepast decor:
R50094 Nordic Teak

18

VOOR CABINE-INRICHTING

DECORATIEVE PLATEN
GEMELAMINEERDE PLATEN

DecoBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een 

decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 14322

Basismateriaal

DecoBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve  

gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

Brandgedrag
D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  

(dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.655 2.100 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

2.800 2.100 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

3.200 2.100 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30

4.100 2.100 16 | 18 | 19

5.310 2.100 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

5.600 2.100 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

ClassicBoard P２

Gemelamineerd

Gemelamineerd
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DECORATIEVE PLATEN
GEMELAMINEERDE PLATEN

DecoBoard P3

Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve 

gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de  

vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Productnorm EN 14322

Basismateriaal

DecoBoard P3

Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde 

toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

Brandgedrag
D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing  

(dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

5.600 2.100 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

ClassicBoard P３

Gemelamineerd

Gemelamineerd

DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een 

houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal 

HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u 

kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als mo-

tief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk ge-

bruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en 

klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik 

voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Design 
individualiseer-
baar

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat 

type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal HPL Individual Motiv, achterzij-

de wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldings-

bestanden kunnen als motief worden toegepast.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

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

CEcategorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  

(inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast 

elkaar geplaatst worden.

FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 18,4 | 21,4

ClassicBoard P２

HPL Individual

HPL
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DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropal HPL Compact, witte kern

Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. 

Met homogene wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief  

melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in  

de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de  

esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Stootvast
Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 438-9

Basismateriaal

Duropal HPL Compact, witte kern

Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene 

wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar

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

2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Volumegewicht Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking

2.800 x 2.070 mm – FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

4.100 1.300 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12

Cellulosebanen 
geïmpregneerd met 
harsen, wit  

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier

DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropal HPL Compact, grijze kern

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform  

EN 438-9:BCS. Met homogene grijze kern en aan beide zijden een  

decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in  

de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de  

esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Stootvast
Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 438-9

Basismateriaal

Duropal HPL Compact, grijze kern

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met  

homogene grijze kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 6–12 mm

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Volumegewicht Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Opmerking Met PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

4.100 1.300 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12

Cellulosebanen 
geïmpregneerd met 
harsen, grijs

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier
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DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropal HPL Compact, zwarte kern

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform  

EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een  

decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in  

de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de  

esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Stootvast
Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 438-4

Basismateriaal

Duropal HPL Compact, zwarte kern

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-4:CGS. Met  

homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm,  

2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–15 mm

CEcategorie
EN 438-7:2005

Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

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

Opmerking

2.800 x 1.860/2.070 mm // 5.600 x 2.070 mm – FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) 

of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 1.860 | 2.070 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

4.100 1.300 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

5.600 2.070 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Cellulosebanen 
geïmpregneerd met 
harsen, zwart 

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier

DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern

Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale 

motiefdruk in standaardkwaliteit in de vorm van EN 438-4:CGS. Met homo-

gene zwarte kern en witte achterkant. Onze bekende Individual-collectie:  

u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als  

motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbesten-

digheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden, bijv. in 

gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelen gevoelige ruimtes, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire ruimtes. Het mate-

riaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Design 
individualiseer-
baar

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Stootvast
Bijzonder 
emissiearm

Productnorm In navolging van EN 438-4

Basismateriaal

Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern

Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in 

standaardkwaliteit in de vorm van EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte 

achterkant. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw 

afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm

Formaldehydeemissieklasse E1

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode 

JIS Z 2801 / ISO 22196

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

Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast 

elkaar geplaatst worden.

Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: 

PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15

Cellulosebanen 
geïmpregneerd met 
harsen, zwart 

Melaminehars-
motiefdruk

Melaminehars-
decorpapier
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DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan  

beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

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 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

Duropal Sandwichpaneel P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden  

afgewerkt met Duropal HPL.

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm,  

3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm

CEcategorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  

(inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6

3.050 1.300 19

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

5.600 2.070 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6

DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een 

houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal 

HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u 

kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als mo-

tief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk ge-

bruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en 

klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik 

voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Design 
individualiseer-
baar

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Bijzonder 
emissiearm

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat 

type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal HPL Individual Motiv, achterzij-

de wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldings-

bestanden kunnen als motief worden toegepast.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

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

CEcategorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  

(inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking

Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast 

elkaar geplaatst worden.

FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 18,4 | 21,4

ClassicBoard P２

HPL

HPL

ClassicBoard P２

HPL Individual

HPL
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DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3  

volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

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 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Vochtbestendig / 
vochtdicht

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

Duropal Sandwichpaneel P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan 

beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

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

CEcategorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik 

(inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

4.100 1.300 17,6 | 20,6

5.600 2.070 17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN

Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer

Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met 

Duropal HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvast-

heid bij licht gewicht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubel- en 
interieurinrich-
ting

Lichtgewicht

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interi-

eurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs- 

en expositiesystemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Antimicrobieel
Geschikt voor 
levensmiddelen

Productnorm EN 13894-1

Basismateriaal

Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer

Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Voor 

zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.

Brandgedrag
Normaal ontvlambaar

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

CEcategorie

EN 438-7:2005

HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik  

(inclusief verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1 E05

Antimicrobiële werking
Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking –  

Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 16,6 | 19,6

ClassicBoard P３

HPL

HPL

Populier fineerplaat

HPL

HPL
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DECORATIEVE 
PLATEN

Toegepast decor:
U18501 Fjord

30

VOOR OUTDOOR-
TOEPASSINGEN

DECORATIEVE PLATEN
XTERIOR COMPACT

Duropal XTerior compact

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in standaardkwaliteit 

conform EN 438-6:EDS / intensieve decors conform EN 438-6:EGS. Met ho-

mogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde 

en decoratieve melaminehars aan de rugzijde, of decoratieve acryllak aan 

beide zijden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Buitengebruik

Duropal XTerior compact voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot UV-bestendigheid van het oppervlak en is door zijn hoge mecha-

nische sterkte en ontwerpvrijheid ideaal voor buitentoepassingen zoals gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, daken, balkons of speeltoe-

stellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint Anti-graffiti

UV-bestendig Weerbestendig
Vochtbestendig / 
vochtdicht

Stootvast

Verwerkings-
vriendelijk

Productnorm EN 438-6

Basismateriaal

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)

CEcategorie

EN 438-7:2005

Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief  

verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1

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

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Cellulosebanen 
geimpregneerd met 
harsen, zwart 

Weerbestendige 
functielaag

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier

Cellulosebanen 
geimpregneerd met 
harsen, zwart 

Weerbestendige 
functielaag

Melaminehars-
decorpapier

Weerbestendige 
functielaag
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DECORATIEVE PLATEN
XTERIOR COMPACT

Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in brandvertragende 

kwaliteit conform EN 438-6:EDF / intense decors conform EN 438-6:EGF. Met 

homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzij-

de en decoratieve melaminehars aan de rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Brandbeveiliging Buitengebruik

Duropal XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve brandvei-

ligheid, de hoge mechanische sterktewaarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld voor gevels, 

tuinmeubilair, privacyschermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan ro-

buustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Diversiteit in 
decor en 
structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Anti-fingerprint Anti-graffiti

UV-bestendig Weerbestendig
Vochtbestendig / 
vochtdicht

Moeilijk 
ontvlambaar

Stootvast
Verwerkings-
vriendelijk

Productnorm EN 438-6

Basismateriaal

Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart

Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste  

toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.

Brandgedrag
Brandvertragend

B-s1,d0 (EN 13501-1)

CEcategorie

EN 438-7:2005

Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief  

verlaagde plafonds)

Formaldehydeemissieklasse E1

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

Opmerking
FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of  

PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Vlamvertragende cellulo-
sebanen geïmpregneerd 
met harsen, zwart 

Brandvertragende
weerbestendige 
functielaag

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier



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 materiaal- 

en 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 Pfleiderer-

assortiment – 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.

3DViewer: 3dviewer.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.

BIMData 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 afkomst- 

en conformiteitsverklaringen. Bovendien vindt u hier in onze aanbestedingshulp ook tekstbouwstenen voor de 

verschillende thema’s.

SERVICE

3534

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=WorkApp&utm_content=NL
https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=Productfinder&utm_content=NL
https://roomdesigner.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=Roomdesigner&utm_content=NL
https://moods.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=Moodboard%20Tool&utm_content=NL
https://3d-viewer.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20Interior%20fitting&utm_term=3D%20Viewer&utm_content=NL
https://individual.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=Individual&utm_content=NL
https://individual.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=BIM&utm_content=NL


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

© 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 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.nl 

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

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

http://samples.pfleiderer.com
https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=WorkApp&utm_content=NL
https://www.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Ship%20interior%20fitting&utm_term=Website&utm_content=NL
https://quality.pfleiderer.com

