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DECORPANEL

Uniek geprinte in- en exterieurpanelen met slijtvaste opdruk

KRAS-, WATER- EN BRANDBESTENDIG

PanelPrint

Maak een unieke indruk!

DE KRACHT VAN
DECORPANEL

Now
Now also
also certified
certified for
for maritime
maritime applications.dsaf
applications.
Een krasvaste print op diverse materialen
Krasvaste topcoating

Kies tussen een voelbare topcoating (hout- of
steenstructuur), hoogglans of een coating die de print
beschermt tegen invloeden van UV-licht en bacteriën.
Print
De print zit onder de beschermende topcoating en heeft
levensechte kleuren doordat we in zes kleuren printen in
plaats van de gebruikelijke vier.

Basiscoating

Voor een goede hechting en kleurkracht zijn alle materialen
voorzien van een hechtlaag met de juiste wittint. Zo komen
de kleuren van de print goed uit.

Basismateriaal

Het basismateriaal kan bestaan uit bijvoorbeeld spaanplaat
(voor interieurtoepassingen) of aluminium-composiet (voor
vochtige ruimtes).

Rugmateriaal
DecorPanel wordt standaard voorzien van een witte
achterzijde (miniperl). Optioneel is het product
dubbelzijdig te bedrukken.
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MAAK EEN UNIEKE INDRUK!

In alles wat we doen...

PanelPrint is specialist in het printen op unieke materialen.
Onze producten geven jou een wow-gevoel. Dat komt door een briljante kleurkracht of een
unieke bedrukkingstechniek.Maar ook omdat ze krasvast of brandveilig zijn.
De projecten die wij uitvoeren zorgen voor een unieke indruk. Een gevoel waarmee je met
trots het project aan anderen laat zien.
DecorPanel: een krasvaste print op diverse materialen
Meubelpanelen, wandbekleding, plafonds, routeborden of zuilen met een gepersonaliseerde
print. Brandveilig, waterbestendig of hufterproof en altijd passend bij jouw idee.
DecorPanel biedt de oplossing! Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden.
Wij hebben dit onderverdeeld in een aantal concepten:
- Gepersonaliseerd meubilair,
- Sfeervolle sanitaire ruimtes,
- Brandveilige wanden en plafonds,
- Levensgrote prints voor buiten,
- Hufterproof zuilen en informatieborden.
Kortom, met DecorPanel maak jij een unieke indruk!

Raymon Koggel
Eigenaar & Productspecialist

PP
PanelPrint

Maak een unieke indruk!
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KIES EEN
COATING
Meer dan alleen bescherming
Alle DecorPanel panelen worden geprint op dezelfde
printer. Echter, het materiaal en de coating hebben
effect op de uiteindelijke beeldkwaliteit en de
krasvastheid. De combinatie van een eigen print op
één van de materialen en de krasvaste toplaag maakt
DecorPanel uniek.

KRASVAST
Alle coatings zijn zeer krasvast, met
uitzondering van de hoogglans coating. Dit
wordt aangeduid met 1, 2 of 3 sterren.

PRINTKWALITEIT
Het materiaal en de coating zijn van invloed
op de printkwaliteit. Dit wordt aangeduid
met 1, 2 of 3 sterren
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basic

STANDAARD

› Matte afwerking
› Lichte mini-pearl structuur

uv/bact

UV / ANTI BACTERIEEL

› UV-bestendig
› Anti-bacteriële werking
› Anti-graffiti

PREMIUM COATING
Een voelbare of functionele meerwaarde

wood

HOUTSTRUCTUUR

› Voelbare lineaire structuur
› Houtbeleving

stone

STEENSTRUCTUUR

› Voelbare steenstructuur
› Levendige uitstraling

matt

›
›
›
›

ZACHT MAT

Supermatte finish
Anti-vingerafdruk
Soft-touch
Niet geschikt voor v-groef!

gloss

›
›
›
›

HOOGGLANS

Een hoogglans coating
Reflecterend oppervlakte
Extra diepe kleuren
Niet geschikt voor v-groef!
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GEPERSONALISEERD
MEUBILAIR
Binnen
DecorPanel Original is uitermate geschikt voor
het maken van gepersonaliseerde tafelbladen,
kapstokken, inbouwkasten en hoofdborden voor
bijvoorbeeld hotels, vakantieparken en -woningen.
Met DecorPanel kun je een interieur creëren dat
volledig aan jouw ideeën voldoet

KRASVAST
Door de coating is de print beschermd
tegen krassen.

SLAGVAST
Het materiaal is bestand tegen harde
klappen en zal niet snel breken.
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Krasvaste prints op
constructief spaanplaat
STICKERVRIJ
De print zit opgesloten in de coating, daardoor blijft deze bij intensief gebruik jaren als
nieuw. Er wordt niet gewerkt met stickers, dus peuterende vingers krijgen geen kans.
Door de beschermende coating is de print beschermd tegen krassen.

SCHOONMAAKBESTENDIG
Door de beschermende coating zijn de meubels intensief te reinigen met aggressieve
schoonmaakmiddelen zonder dat de print verloren gaat.

ABS KANTAFDICHTING
De panelen zijn te verkrijgen met ABS kantafdichting en kunnen contour gefreesd
worden. Dat geeft oneindig veel mogelijkheden om de gewenste meubels te
produceren. Interieurbouwers kunnen ook met onbewerkte panelen aan de slag.

Mogelijke materialen:

ORIGINAL

STRUCTURE
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SFEERVOLLE
SANITAIRE
RUIMTES
Binnen
Met de waterbestendige panelen van DecorPanel
creër je op een eenvoudige manier voegloze wanden
in sanitaire ruimtes. Het biedt mogelijkheden voor
welnessruimtes, klinieken, zwembaden, badkamers
en toiletruimtes. De panelen zijn te printen met elke
gewenste print.

WATERBESTENDIG
De panelen zijn waterbestendig en
toepasbaar in natte ruimtes.

ANTIBACTERIEEL
De antibacteriële coating zorgt voor
antibacteriële eigenschappen.

ISEGA GECERTIFICEERD
Veilig bruikbaar in ruimtes die werken
volgens HACCP-richtlijnen.
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Waterbestendig en voegloos
voor toilet en badkamer
VOEGLOOS
Doordat de panelen voegloos worden geplaatst, kunnen bacteriën zich nergens
nestelen. Door deze manier van plaatsen loopt de print door. Met een v-groef zijn de
panelen te buigen, zodat er een buitenhoek ontstaat.

ANTIBACTERIEEL
Met een antibacteriële coating hebben de panelen hoge antibacteriële eigenschappen
volgens de ISO 22196 norm. Daardoor zijn ze ook toepasbaar in keukens, wellness- en
sanitaire ruimtes.

DECOREN COLLECTIE
De panelen zijn te printen met elke gewenste print. Naast een gepersonaliseerde
print is er een uiteenlopende collectie van hout-, beton-, metaal-, marmer-, tegel- en
steendecoren.

Mogelijke materialen:

SPA

KOMPACT HPL
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BRANDVEILIGE
WANDEN &
PLAFONDS
Binnen
Aan de brandveiligheid van materialen in openbare
ruimtes, vluchtroutes en van gevelbekleding worden
andere eisen gesteld. Voor deze toepassingen zijn
er DecorPanel panelen met een brandvertragende
werking en zelfs onbrandbare materialen.

BRANDVERTRAGEND
B1

De panelen hebben een brandvertragende
eigenschap.

ONBRANDBAAR
A2

Onbrandbare materialen zijn bruikbaar in
vluchtroutes en als gevelbekleding.

IMO FTP CODE
DecorPanel is getest op brandbaarheid
volgens de IMO FTP Code.
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Onbrandbare panelen met
print in openbare ruimtes
VERHOOGDE BRANDVEILIGHEID
Publiek toegankelijke ruimtes moeten voldoen aan de hoogste brandveiligheidseisen.
Om die reden mogen reguliere materialen niet toegepast worden. DecorPanel is zeer
geschikt omdat het voldoet aan alle eisen.

ONBRANDBARE PRINT EN COATING
De print en de coating zijn volledig onbrandbaar, waardoor ze veilig toegepast kunnen
worden in publieke ruimtes als plafond- en wandbekleding. Zo kan er een eigen
uitstraling gegeven worden aan wanden en plafonds.

VERSCHILLENDE MATERIALEN
Kies een materiaal met een brandveiligheidsklasse die past bij de toepassing.
DecorPanel Spa FR en Original FR zijn brandvertragend (B1). DecorPanel Aluminium en
Facade zijn onbrandbaar (A1).

IMO CERTIFICERING VOOR SCHEEPSBOUW
DecorPanel Aluminium en Spa FR zijn getest en gecertificeerd op brandveiligheid
volgens de IMO FTP Code. Hierbij wordt niet alleen de brandbaarheid, maar ook de
rookdichtheid en giftigheid getest.

Mogelijke materialen:

ALUMINIUM

FACADE

ORIGINAL FR

SPA FR
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LEVENSGROTE
PRINTS VOOR
BUITEN
Buiten
Een levensgrote print op krasvaste panelen geeft
een gevel een hele eigen uistraling. Het is uitermate
geschikt voor langdurige buitentoepassingen door
zijn unieke eigenschappen: krasvast, hufterproof,
kleurecht en brandveilig.

ANTI GRAFFITI
Graffiti reinig je zonder schade met
agressieve schoonmaakmiddelen.

SLAGBESTENDIG
De panelen zijn slagvast en bestand tegen
zware invloeden van buitenaf.

UV-BESCHERMD
De UV-coating beschermt de print tegen
zonlicht.
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Brandveilige gevelplaat met
een gepersonaliseerde print
BRANDVEILIGHEIDSEISEN
De panelen zijn getest op brandbaarheid en zeer geschikt voor gebruik bij toepassingen
met verhoogde brandveiligheidseisen. DecorPanel Facade is onbrandbaar getest in de
IMO FTP Code test.

GEPERSONALISEERD PRINT
De panelen zijn volledig naar eigen wens te printen met een krasvaste print. Creër
gevels met een hele eigen uitstraling. De gevel blijft door de UV coating jarenlang
kleurrijk.

ALUMINIUM COMPOSIET
De Facade panelen van DecorPanel zijn gemaakt van aluminium composiet, wat ze
brandwerend maakt. De panelen zijn zeer slagvast en daardoor bestand tegen zware
invloeden van buitenaf.

Mogelijke materialen:

FACADE
13

HUFTERPROOF
ZUILEN & BORDEN
Buiten
Informatieborden moeten jaren meegaan zonder dat
de print zijn kracht verliest of de informatie verloren
gaat. In openbare ruimtes is het wenselijk dat de
panelen bestand zijn tegen vandalisme. De print zit
opgesloten in een coating zodat peuterende vingers
en graffiti geen kans krijgen.

ANTI GRAFFITI
Graffiti reinig je zonder schade met
agressieve schoonmaakmiddelen.

SLAGBESTENDIG
De panelen zijn slagvast en bestand tegen
zware invloeden van buitenaf.

UV-BESCHERMD
De UV-coating beschermt de print tegen
zonlicht.
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Borden in vorm gefreesd
zonder stickers
CONTOURFREZEN
De borden kunnen in elke gewenste vorm gemaakt worden, door de panelen te laten
contourfrezen. Het artwork wordt op het materiaal geprint, dat daarna in de juiste
vorm wordt gefreesd. Ga je voor een standaard vorm of wil je iets aparts, dat kan.

STICKERLOZE BORDEN
DecorPanel is stickerloos en daarmee ongevoelig voor peuterende vingers. De print
wordt rechtstreeks op het materiaal geprint, dat vervolgens wordt voorzien van een
krasbestendige coating. De print zit opgesloten en geen vinger krijgt er grip op.

BESTAND TEGEN VANDALISME
De panelen zijn zeer slagvast en daardoor bestand tegen zware invloeden van
buitenaf. Een vandaal die een brandje wil stichten krijgt geen kans, omdat de panelen
brandwerend werken. De borden zijn daardoor hufterproof en bestand tegen vandalen.

Mogelijke materialen:

KOMPACT HPL
15

Sexy Loo

Geprinte wandpanelen
Interieur

Waterproof

Openbaar toilet op De Wallen met
geprinte wandbekleding
Als je bij de Sexy Loo naar binnen gaat, lijkt het net alsof je
een Amsterdams steegje in loopt. Alle wanden zijn bekleed
met DecorPanel, waar foto’s van echte gevels en panden uit
de buurt op ware grootte zijn geprint. De DecorPanel Facade
panelen die hier zijn gebruikt zijn waterbestendig en gecoat
met een antibacteriële coating. Omdat er sprake is van een
openbaar toilet zijn de panelen hufterproof, vandalisme- en
graffitiebestendig.
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Materiaal:

DecorPanel Facade

Bewerking: V-groef buigtechniek
Coating:

UV-Coating

NS Stations

Gevelrenovatie met DecorPanel

Exterieur

Brandveilig

Krasvaste gevelpanelen met print voor NS
Stations
DecorPanel panelen zijn de ideale oplossing voor het
opwaarderen van openbare ruimtes, want het is brandveilig,
slijtvast en heeft anti-grafitti topcoating.
Aan de buitenzijde van het station in Coevorden prijken vijf
wandvisuals met daarop de bezienswaardigheden en een oude
plattegrond van Coevorden. Bij het station in Hoogeveen is een
wandvisual geplaatst en het station in Almelo is voorzien van
een aantal wandvisuals. Een mooie duurzame oplossing.
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Materiaal:

DecorPanel Facade

Bewerking: V-groef buigtechniek
Coating:

UV-Coating

Bunker Fiemel

Hufterproof informatieborden

Exterieur

Hufterproof

Informatieborden in openbare
expositieruimte
De informatieborden van de Bunker Fiemel zijn geprint
op DecorPanel Kompact HPL. Omdat de expositieruimte
openbaar toegankelijk is moesten de borden bestand zijn
tegen vandalisme. Vanwege de locatie aan zee in het noorden
van Groningen moesten de borden bestand zijn tegen
weersomstandigheden als zeezout en wind. DecorPanel
Kompact HPL is zeer geschikt in deze situatie omdat het
hufterproof, graffiti-bestendig is en weersbestendig is.
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Materiaal:

DecorPanel Kompact HPL

Coating:

UV-Coating

TUI River Cruises

Geprinte akoestische plafondpanelen
Interieur

Akoestiek

Geprinte plafonds met akoestische werking
In opdracht van TUI River Cruises produceerden wij geprinte
plafondpanelen met akoestische oplossing. De panelen moesten
brandveilig zijn, de akoestiek in de ruimte verbeteren, geprint
worden met een kleur en patroon passend bij de rest van het
interieur en ook nog makkelijk schoon te maken zijn. Onze
oplossing waren de brandveilige DecorPanel aluminium panelen
met antibacteriële coating. Door deze te perforeren laten ze het
geluid door in plaats van dat het wordt weerkaatst.
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Materiaal:

DecorPanel Aluminium

Bewerking: Geperforeerd
Coating:

Anti-bacterieel
ALUMINIUM

Toiletten Ringers
Geprinte wanden in toiletten
waterproof

interieur

Geprinte wanden met antibacteriële
coating
De nieuwe openbare toiletten van Winkelcentrum Ringers in
Alkmaar zijn bekleed met geprinte DecorPanel Spa panelen.
Boven de toiletten, urinoirs en aan een aantal wanden zijn
prachtige prints geplaatst van bladeren. De panelen zijn daarbij
gecoat met een antibacteriële coating, die bestand is tegen
intensieve schoonmaak. Dit was een project in opdracht van
Bureau voor Stedebouwkunde en Architectuur Wim de Bruijn.
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Materiaal:

DecorPanel Spa

Coating:

UV-Coating

DE MATERIALEN

STRUCTUREBOARD

SPA

FACADE

Spaanplaat

Geborsteld vurenhout

Watervast, brandveilig

Watervast, brandveilig
en slagvast

EIGENSCHAPPEN
basic

stone

wood

gloss

matt
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Alleen buitenduurzaam in combinatie met de UV-coating

COATINGOPTIES

COATINGOPTIES

EIGENSCHAPPEN

PRINT

PRINT

ORIGINAL

basic

stone

wood

gloss

matt

Alleen graffitiproof in combinatie met de UV-coating

DE MATERIALEN

ALUMINIUM

Vandalismebestendig

COATINGOPTIES

EIGENSCHAPPEN

PRINT

Brandveilig

KOMPACT HPL

basic

wood

stone

basic

stone

wood
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GEPERSONALISEERD
MEUBILAIR
Slijt- en krasvast, kleurecht en
chemicaliënbestendig

24

›

Eén- of tweezijdige print met hoogwaardig
afgewerkte coating

›

Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig,
kleurstabiel en voedselveilig volgens DIN 68861

›

Nauwkeurige beeldverwerking in geval van
een doorlopend patroon

›

Mogelijk met ABS kantafwerking

›

Schoonmaakbestendige print omdat hij zit 		
opgesloten in de coating

ORIGINAL
Spaanplaat
›
›
›
›

(Systeem)wandbekleding
Interieurbouw
Winkelinrichting
Standbouw

PRINT

MATERIAAL
Spaanplaat P2 E1
SPECIFICATIES

EIGENSCHAPPEN

Binnengebruik

Gewicht
Certificering

650 kg/m³
PEFC (optioneel) / Formaldehydclass E1

4.100 x 1.320 x 18,4 mm / 5,41 m² per paneel
3.050 x 1.320 x 18,4 mm / 4,03 m² per paneel
2.600 x 1.320 x 18,4 mm / 3,40 m² per paneel
1.520 x 1.320 x 18,4 mm / 2,01 m² per paneel

4.100 x 1.240 x 15,4 mm / 5,08 m² per paneel
3.050 x 1.240 x 15,4 mm / 3,78 m² per paneel

PLAATFORMATEN

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines.
Optioneel verkrijgbaar als compleet afgewerkt product, ook met ABS afgewerkte rand verkrijgbaar.
COATINGOPTIES
Geen combinaties mogelijk

anti-bacterieel

UV-werend

basic

stone

wood

gloss

matt

standaard

steenstructuur

houtstructuur

hoogglans

zacht mat
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BEDRIEGELIJK ECHT
DOOR RELIËF
Door het borstelen van het vurenhout
komt de levendige structuur naar
voren
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›

Echte, natuurlijke houtstructuur

›

Voelbare structuur van 1 mm diep

›

Ook als fotopaneel op te hangen

STRUCTUREBOARD
Geborsteld vurenhout
›  (Systeem)wandbekleding
›  Interieurbouw
›  Winkelinrichting
› Standbouw
PRINT

MATERIAAL
Drie-laags geborsteld massief vurenhout (verkrijgbaar met PEFC certificaat)
SPECIFICATIES
Soortelijk gewicht
Houtkwaliteit

EIGENSCHAPPEN

Binnengebruik

Diepe, voelbare
houtstructuur

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten
tegen meerprijs leverbaar

460 kg/m3
AB/AB

2.980 x 1.250 x 19 mm (3,73 m2)
2.980 x 1.000 x 19 mm (2,98 m2)
2.480 x 1.000 x 19 mm (2,48 m2)
4.500 x 1.000 x 19 mm (4,50 m2)

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines.
COATINGSOPTIES
Geen coating mogelijk
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WATERVAST EN
VOEGLOOS
Tover natte ruimtes om tot een
sfeervolle ruimte zonder voegen
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›

Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig
en kleurstabiel

›

Voedselveilig volgens DIN 68861

›

Nauwkeurige beeldverwerking in geval van een
doorlopend patroon

›

Naadloze hoeken door gebruik van V-groef
buigtechniek

SPA

Watervaste plaat
›
›
›
›

Badkamerwanden
(Systeem)wandbekleding
Interieurbouw
Winkelinrichting
MATERIAAL

PRINT

Aluminium Composietplaat, toplaag van 0,2 mm met een kunststof kern (LDPE)
SPECIFICATIES
3 mm : 3,8 kg/m² | 6 mm : 6,6 kg/m²
0,01% wateropname volgens DIN 53495
B2 volgens DIN 4102 (Duitse norm)
Hoge buigsterkte en maatvastheid

2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m² per paneel
2.100 x 1.000 x 3 mm / 2,10 m² per paneel
2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m² per paneel
2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m² per paneel
2.500 x 1.250 x 3 mm / 3,13 m² per paneel

3.050 x 1.500 x 3 mm / 4,58 m² per paneel
2.050 x 1.500 x 6 mm / 3,08 m² per paneel
2.600 x 1.000 x 6 mm / 2,60 m² per paneel
3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m² per paneel

PLAATFORMATEN

EIGENSCHAPPEN

Watervast

Gewicht
Certificering
Brandklasse
Overig

Outdoor
BEWERKING

Eenvoudig te bewerken met cirkel- en decoupeerzagen met fijngetande messen, metaalboren en
gatensnijders. Optioneel op maat gesneden met een CNC-frees.
COATINGOPTIES
Geen combinaties mogelijk

= Alleen buitenduurzaam in combinatie met de UV-coating

anti-bacterieel

UV-werend

basic

stone

wood

gloss

matt

standaard

steenstructuur

houtstructuur

hoogglans

zacht mat
29

ONBRANDBAAR
GEVELPANEEL
Voor gevels en wanden met een
verhoogde brandveiligheidseis
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›

Eenvoudig te monteren met lijm,
popnagels of een ophangsysteem

›

Zeer goed te buigen middels de V-groef
freesmethode

›

Slijtvast, krasbestendig,
chemicaliënbestendig en kleurstabiel

FACADE ( B1 / A2 )

Watervast, brandveilig en slagvast
›  Gevelbekleding
›  Wandbekleding voor vluchtroutes

PRINT

MATERIAAL
Aluminium Composietplaat, toplaag van 0,5 mm met een mineraal kern
SPECIFICATIES
Soortelijk gewicht
Certificering waterbestendigheid
Brandklasse Facade B1
Brandklasse Facade A2
Overig

EIGENSCHAPPEN

Watervast

Outdoor

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten
tegen meerprijs leverbaar

4 mm : 7,9 kg/m2
0,01% wateropname volgens DIN 53495
B1 volgens EN 13501-1 (EU-norm)
A2 volgens EN 13501-1 (EU-norm)
Hoge buigsterkte en maatvastheid

3.200 x 1.500 x 4 mm (4,80 m2)

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke machines geschikt voor aluminium-composietplaten.
Slagvast

Graffitiproof

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

B1

EN 13501-1
(EU norm)

anti-bacterieel

UV-werend

= Alleen buitenduurzaam in combinatie met de UV-coating

= Alleen graffitiproof in combinatie met de UV-coating
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KRASVASTE PRINT
OP ALUMINIUM
Ideaal voor wand- en plafondsystemen
met de hoogste brandveiligheidsnorm
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›

Het voldoet aan de vereisten volgens IMO 		
2010 FTP-code MSC.307 (88) voor 			
ontvlambaarheid van oppervlakken
voor wand- en plafondbekleding

›

Eenvoudig te bewerken met behulp van CNCfreesmachines en (fiber) lasersnijsystemen
zonder het afgedrukte beeld of de oppervlakte
te beschadigen

›

Ook zeer geschikt als toplaag door de 		
krasvaste afwerking

›

Slijtvast, krasvast, chemisch bestendig, 		
kleurstabiel en voedselveilig volgens 		
DIN 68861

ALUMINIUM
Brandveilige plafondbeplating

ALUMINIUM
Brandveilige wandbeplating

ALUMINIUM
Licht en sterk
›
›
›
›

Wand- en plafondbekleding met hoge brandnorm
Displays en zuilen
Machinebekleding
Meubelbekleding

PRINT

MATERIAAL
Aluminium
SPECIFICATIES
Soortelijk gewicht
Buitenduurzaam
Brandklasse
Achterzijde
PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten
tegen meerprijs leverbaar

EIGENSCHAPPEN

Watervast

Outdoor

2755 kg/m2
Ja, indien de UV-coating wordt toegepast
Aluminium: A1 volgens EN 13501-1 (EU norm)
Onbehandeld aluminium

3.000 x 1.500 x 1 mm (4,50 m2)
3.000 x 1.500 x 2 mm (4,50 m2)

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines voorzien van hardmetalen
zaagbladen en boren.

A1

EN 13501-1
(EU norm)

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

anti-bacterieel

UV-werend

basic

stone

wood

standaard

steenstructuur

houtstructuur
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HUFTERPROOF EN
KRASVAST
Materiaal met watervaste en UVbestendige bedrukking; ideaal voor
buitenmeubelen en -borden
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›

DecorPanel Kompact HPL heeft een 			
verhoogde slagvastheid en is weerbestendig

›

Geschikt om te frezen met behulp van CNCfreesmachines

›

Slijtvast, krasvast, chemicaliënbestendig,
kleurstabiel en voedselveilig volgens DIN 		
68861

KOMPACT HPL
Vandalismebestendig
›
›
›
›

Binnen-/ buitenmeubelen
Routing-/ informatiezuilen
Speeltoestellen
Sanitaire ruimtes
MATERIAAL

PRINT

HPL-Kompactplaat met bruine kern (vergelijkbaar met Trespa®)
SPECIFICATIES
Buitenduurzaam
Overig

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten
tegen meerprijs leverbaar

EIGENSCHAPPEN

Watervast

Outdoor

Ja, indien de UV-coating wordt toegepast
Slagvast, chemicaliënbestendig, slijtvast

3.050 x 1.250 x 6 mm (3,81 m2)
3.050 x 1.250 x 12 mm (3,81 m2)

BEWERKING
Te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines.

Slagvast

Graffitiproof

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

anti-bacterieel

UV-werend

= Alleen buitenduurzaam in combinatie met de UV-coating

basic

stone

wood

standaard

steenstructuur

houtstructuur

= Alleen graffitiproof in combinatie met de UV-coating
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