
Decoratief geprinte panelen voor inriching en wandbekleding.

DECORPANEL 
KRAS-, WATER- EN BRANDBESTENDIG

Maak een unieke indruk!
PanelPrint

PP
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CREËER EEN UNIEK INTERIEUR
Ook gecertificeerd voor gebruik op passagiersschepen

Now also certified for maritime applications.Now also certified for maritime applications.dsaf

Gepersonaliseerde prints in hoge kwaliteit
Al onze producten worden op maat bedrukt. U kunt uw eigen foto of print laten afdrukken, 
maar ook een decor van ons kiezen. We bieden een breed scala aan naadloze wandpatronen 
van hoge kwaliteit. Natuurgetrouwe hout-, steen- en steendecors, zodat het nét echt lijkt.

Krasbestendig met oppervlakte structuur of hygiënische topcoating
De coating maakt DecorPanel uniek. De combinatie van uw eigen decor en de krasvaste top-
laag. Geef het geprinte decor een extra dimensie met houtporiën, steenstructuur of parelop-
pervlakken. Kies voor gebruik van het materiaal in de keuken, wellness of andere hygiënische 
omgevingen de antibacteriële coating die extra bescherming geeft tegen bacteriën, vuil en 
kalk.

Brandwerende materialen voor wandbekleding en plafonds
Voor ruimtes met verhoogde brandveiligheidseisen leveren wij producten die getest zijn 
op brandbaarheid volgens IMO FTP Code. Wij leveren gecertificeerde materialen voor 
wandbekleding en plafonds op passagiersschepen, ook voor de publieke ruimtes.

Certificeringen
Onze materialen en coatings zijn getest op verschillende toepassingen. Het productieproces 
heeft een LGA-certificering om een consistente kwaliteit van onze producten te garanderen.

Approved Quality
 

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

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), aluminium-composiet (voor 
vochtige ruimtes), etc.

DE OPBOUW
Print en slijtvastheid in optima forma 
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HOUTSTRUCTUUR
›   De voelbare lineaire 
houtstructuur geeft de panelen 
nog meer houtbeleving

UV-WEREND / 
ANTI-BACTERIEEL: 
›   Anti-bacteriële werking 
›   ISEGA gecertificeerd

MINIPERL
›   Standaard afwerking
›   Gladde oppervlakte met een 
lichte structuur

ANTI-VINGERPRINT
›   Super matte coating met anti-
vingerafdruk afwerking

STEENSTRUCTUUR 
›   Voelbare steenstructuur
versterkt de levendige
uitstraling van het paneel

Voor onze materialen bieden wij 
verschillende oppervlaktestructuren 
aan om de gewenste uitstraling te 
realiseren.

HOOGGLANS
›   Extra diepe kleuren door een
hoogglans coating

4

› Beschermt tegen verkleuring door zonlicht

› Geschikt voor infrarood / zonnestudio’s

› Ook voor winkelinrichting in etalages (zonlicht)

Alle DecorPanel materialen (behalve Origineel) zijn geschikt voor 
exterieurgebruik als de UV-bestendige coating wordt aangebracht.

Verleng de levensduur van de print door de UV-werende coating

only with

UV-bescherming

Geschikt voor buitengebruik

UV / EXTERIEUR
Bescherming tegen UV-licht en bacteriën

COATINGOPTIES
Voeg een voelbare of zichtbare 

oppervlaktecoating toe

stone woodbasic

gloss matt
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PEFC/04-31-2245

› TÜV gecertificeerd productiebedrijf volgens ISO 14001

› Oplosmiddel arme coating (<1% VOS) 

› Energiezuinige productie door UV-drogende inkt en coatings

›   PEFC gecertificeerd hout

De productie van DecorPanel is gecertificeerd volgens de 
normen van ISO 14001.

MILIEUVRIENDELIJK
Duurzame productie

BRANDVEILIGHEID
Getest op ontvlambaarheid van het oppervlak 

Onbrandbare prints op onbrandbaar materiaal
DecorPanel levert verrassende resultaten op voor vuurproeven. Zo goed 
zelfs dat het DecorPanel mag gebruiken in ruimtes met een verhoogde 
brandveiligheidseis.

IMO FTP-Code 2010 gecertificeerd  
DecorPanel is getest op ontvlambaarheid van het oppervlak volgens IMO 
FTP-Code 2010 / MSC.307 (88). Bij deze test wordt een DecorPanel-plaat 10 
minuten verwarmd op 200-945 graden. Het resultaat laat zien dat het paneel 
half zwart is, maar er geen vlamverspreiding was.

Wand- en plafondbekleding op schepen
Voor ruimtes met brandveiligheidseisen leveren wij producten getest op 
brandbaarheid volgens IMO FTP-Code 2010. Wij leveren gecertificeerde 
producten voor wandbekleding en plafonds op schepen, ook voor gebruik in 
de publieke ruimtes.

Wat is het verschil tussen brandklasse A1 en B1?
Onbrandbaar
Materialen met A1-classificatie zijn onbrandbaar en dragen niet bij aan brand.

Brandvertragend
Materialen met B1-classificatie zijn zeer moeilijk ontvlambaar en hebben een 
beperkte brandbijdrage.

A1

B1
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DP1300201 
Oak Rustic Light

DP1423800 
Oak Rustic Whitewash

DP1310800 
Oak Natural

DP1309500 
Oak Rustic

DP1907701 
Poplar Dark

DP1310700 
Walnut

DP1907700 
Poplar

Nauwkeurig buigen door 
frezen en vouwen (zie p. 51)

DP1909000 
Teak Fine

DP1300100 
Oak History

DP1903302 
Oak White

DP1303900 
Oak Sawn

DP1909001 
Teak Fine Dark

MODERN
HOUT

DP1907700
Popler
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DP1200315 
Old Wood Creme

DP1300101
Oak Old Grey

DP1200309 
Old Wood

DP1425100 
Oak Classic

DP1406900 
Pinewood Tessin

DP1301411 
Country Pine Whitewash
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RUSTIEK
HOUT

DP1302200
Driftwood



DP1301400 
Country Pine

DP1421503 
Pinewood Elztal White

DP1204400 
Wild Oak

DP1421500 
Pinewood Elztal

DP1302200 
Driftwood

DP1301411
Country Pine Whitewash
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RUSTIEK
HOUT

DP1603301
Villar Grey

DP1603101 
Old Wood Season White

DP1603103
Old Wood Season Grey

DP1603100
Old Wood Season Brown
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DP1501601 
Concrete Industrial

DP1800400 
Concrete Shadow

DP1414000 
Concrete Soft

DP1423101 
Concrete Plain

DP1312200 
Concrete

DP1507900 
Concrete Wall Rustic

DP1513410 
Limestone Concrete

DP1201701 
Stone Grey Light Natural

BETON

DP1507800
Concrete wall

DP1501200 
Cement Wall

DP1410503 
Metallic Concrete II
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DP1707300 
Hartford Bone

DP1601101
Villar 1

DP1707400 
Hartford Grey

DP1603301
Villar Grey

DP1707200 
Hartford

DP1603201
Villar Beige 1
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DP1707500
Hartford Brown

DP1603401 
Villar Mocha

DP1601100 
Villar Joints

DP1603200 
Villar Joints Beige

DP1603300 
Villar Joints Grey

DP1603400 
Villar Joints Mocha

SHABBY

DP1601101
Villar 1



DP1607601
Deep Dark

DP1607701 
Deep Grey

DP1607901 
Deep Ivory

DP1607801 
Deep Grey Sand

DP1607601
Deep Dark

18 19

DP1513401 
Limestone Grey

DP1513409 
Limestone Cappuccino



DP2000600 
Natural Marble Dark

DP2001000 
Natural Marble

DP2000900 
Natural Marble Fine Vertical

DP1609701 
Natural Marble Black

DP1609401 
Marble

DP2000700 
Natural Marble White
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MARMER

DP2000800
Natural Marble Fine

DP1403401
White



DP1800300 
History

DP1800500
Michael

DP1900102
Terrazzo Dark Grey

DP1800900 
Crawlery

DP1900100
Terrazzo Light Grey

DP1800600
Carama

DP1907100
Black Marble

DP1703501
Bourgogne Beige

DP1703503
Bourgogne White

DP1703504 
Bourgogne Mustard

DP1703502 
Bourgogne Grey

DP1703500
Bourgogne Original

DP1801200 
Saxony

DP1800700
Manha
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KLASSIEKE
STENEN
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DP1700501 
Claire Grey

DP1708802 
Travertino Grey

DP1708804 
Travertino Creme

DP1700701 
Claire White

DP1708805 
Travertino Dark Grey

DP1700601 
Claire Brown

DPRAL7016
Antracite

DP1700601
Claire Brown

DP1700401
Claire

DP1708800 
Travertino

25

STEEN &
TRAVERTINO
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DP1202000 
Pizarro Anthracite

DP1307300 
Marble White

DP1306900 
Limestone Nature



DP1806400 
Tile Portugal

DP1709100 
Tile Ornament

DP1806800 
Tile Lisboa Blue

DP1905000 
Tile Oriental

DP1806300 
Tile Lisboa Mix

DP1813801 
Tile Indigo Grey

DP1507002 
Tile Avantgarde

DP1422100 
Brickwall White

DP1515500 
Brickwall Clinker

DP1301500 
The Wall

DP1420100 
Brickwall

DP1201300 
Slate Creme

DP1201308 
Slate Dark Grey

DP1301507 
The Wall Grey

DP1708806
Travertino White

DP1900500
Tile Portugal Traditional

DP1201310 
Slate Sand

DP1900500 
Tile Portugal Traditional

NAADLOSE
TEGELS
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BAKSTENEN
& STENEN



DP1309700 
Rusty

DP1309701 
Rusty Dark

DP1202500 
Oxidian Metal

DP1800800 
York Avenue

DP1513504
Metallo Plombo

DP1800800
York Avenue

28

INDUSTRIEEL

DP1709700
Tin -plate

DP1709700
Tin-plate
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DP00012
Niagara

#00023
Beauty in Blue

#00021
Redrock

#00022
Nordsea

#00005
Bora Bora
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KLEURRIJKE
FOTO’S

#00035
Old Fishing Boat
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DP00040DP00040
Birch TreesBirch Trees

DP00102
Forest Fog BW

DP00037
Waterfall BW

DP00121
Mountain stream

DP00067
Forest Fogl

DP00098
Bamboo

DP00070
Tropical

DP00078
Birch forest

DP00006
Sylt

DP00038
Misty Mountain

DP001009
Whale BW
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ZWART
& WIT

DP00039
Forest in the morning BW

33

NATUUR
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Alleen buitenduurzaam in combinatie met de UV-coating Alleen graffitiproof in combinatie met de UV-coating

DE MATERIALEN

SPA
Waterbestendig

basic stone

wood gloss

matt

ORIGINAL
Spaanplaat

basic stone

wood

matt

gloss
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FACADE
Brandveilige 

gevelbeplating

B1

ALUMINIUM
Lichtgewicht en

onbrandbaar

basic stone

wood

A1

KOMPACT HPL
Slagvast en 

waterbestendig

basic stone

wood



DECORATIEF
SPAANPLAAT

• Eén- of tweezijdige print met hoogwaardig

 afgewerkte coating.

• Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig,

 kleurstabiel en voedselveilig volgens DIN 68861.

• Accuraat print en freesproces: in geval van het   

 opsplitsen van één foto over twee of meerdere  

 panelen, wordt een naadloze verbinding gegarandeerd.

• Optioneel verkrijgbaar als compleet afgewerkt product,  

  ook met ABS afgewerkte rand verkrijgbaar.

Kras- en slijtvast decoratief plaat-
materiaal voor interieurgebruik

ORIGINAL
Spaanplaat

›  (Systeem)wandbekleding
›  Interieurbouw
›  Winkelinrichting
›  Meubels

PRINT MATERIAAL
Spaanplaat P2 E1

SPECIFICATIES
Gewicht
Certificering

650 kg/m³
PEFC (optioneel) / Formaldehydclass E1

PLAATFORMATEN 
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

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

basic

miniperlUV-werend

stone

steenstructuur

wood

houtstructuur

gloss matt

hoogglans anti-vingerafdruk

Approved Quality
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Indoor

EIGENSCHAPPEN

ORIGINAL
Meubelbeplating



Watervast

MATERIAAL
Aluminium Composietplaat, toplaag van 0,2 mm met een kunststof kern (LDPE)

SPECIFICATIES
Gewicht
Certificering
Brandklasse
Overig

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

PLAATFORMATEN 
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

BEWERKING

COATINGOPTIES
Geen combinaties mogelijk

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

SPA
Waterbestendig

›  Wandbekleding in natte ruimtes
›  Badkamer
›  Keuken

PRINT

EIGENSCHAPPEN

Outdoor

WATERBESTENDIG 
EN GEEN VOEGEN

• Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig,

 kleurstabiel en voedselveilig volgens DIN 68861.

• Accuraat print en freesproces: in geval van het   

 opsplitsen van één foto over twee of meerdere  

 panelen, wordt een naadloze verbinding gegarandeerd.

• Naadloze hoeken door gebruik van V-groef 

 buigtechniek in combinatie met de UV-werende / 

 anti-bacteriële coating.

Tover natte ruimtes om tot een
sfeervolle ruimte zonder voegen

anti-bacterieel

basic

miniperlUV-werend

stone

steenstructuur

wood

houtstructuur

gloss matt

hoogglans anti-vingerafdruk
38 39

SPA
Watervaste wandbeplating



Watervast

anti-bacterieel UV-werend

FACADE ( B1 / A2 )
Brandveilige gevelbeplating

›  Gevelbekleding
›  Slagvaste wandbekleding
›  Wandbekleding (voor vluchtroutes)

PRINT

EIGENSCHAPPEN

Outdoor

MATERIAAL
Aluminium composiet panelen met twee deklagen van 0,5 mm en een kern van mineralen

SPECIFICATIES
Gewicht
Certificering
Brandklasse Facade B1
Brandklasse Facade A2
Overig

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

PLAATFORMATEN
3.200 x 1.500 x 4 mm / 4,8 m² per paneel

 

BEWERKING

COATINGOPTIES
Geen combinaties mogelijk

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

BRANDVEILIGE
GEVELBEKLEDING

• DecorPanel Facade is een lichtgewicht gevelpaneel en

 voldoet aan de Europese regels voor brandveiligheid.

 Leverbaar met brandklasse B1 of A2.

• Beschermd met een UV-werende coating, 

 leverbaar met 10 jaar fabrieksgarantie.

• Eenvoudig te monteren met lijm of popnagels.

• Naadloze hoeken door het gebruik van

 V-groef buigtechnologie.

Tover wanden en gevels om tot 
ware eyecatchers zonder zorgen te 
hebben over de brandveiligheid
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EN 13501-1
(EU norm)

B1

Slagvast

FACADE
Brandveilige gevelpanelen

Graffitiproof



Watervast

basic

MATERIAAL
Aluminium

SPECIFICATIES
Gewicht
Buitenduurzaam
Brandklasse

1 mm : 2,75 kg/m²   |   2 mm : 5,51 kg/m²
Ja, indien de UV-coating wordt toegepast
Aluminium: A1 volgens EN 13501-1 (EU norm)

PLAATFORMATEN 
3.000 x 1.500 x 1 mm  / 4,50 m² per paneel
3.000 x 1.500 x 2 mm  / 4,50 m² per paneel
 

BEWERKING
Eenvoudig te berwerken met cirkel- en decoupeerzagen met fijngetande messen, metaalboren en 
gatensnijders. Optioneel op maat gefreesd met een CNC-frees. Ook verkrijgbaar met perforatie.

COATINGOPTIES
Geen combinaties mogelijk

ALUMINIUM
Lichtgewicht en onbrandbaar

›  Wandbekleding met hoge brandnorm
›  Wandbekleding (passagiers)schepen
›  Plafondsystemen (geperforeerd)
›  Machinebekleding

A1

EN 13501-1
(EU)

PRINT

EIGENSCHAPPEN

Outdoor

anti-bacterieel miniperlUV-werend

BRANDBESTENDIG 
ALUMINIUM

• DecorPanel Aluminium is zeer brandwerend. 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 CNC- 

  freesmachines en (fiber) lasersnijsystemen zonder het  

  afgedrukte beeld of de oppervlakte te beschadigen.

•   Ook zeer geschikt als toplaag voor een krasvaste   

 afwerking.

• Slijtvast, krasvast, chemisch bestendig, kleurstabiel en  

 voedselveilig volgens DIN 68861.

Onbrandbare beplating voorzien van een 
decoratieve uitstraling. Ideaal voor wand- 
en plafondsystemen met de hoogste 
brandveiligheidsnorm

stone

steenstructuur

wood

houtstructuur
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ALUMINIUM
Brandveilige wandbeplating

ALUMINIUM
Brandveilige plafondbeplating



Watervast

basic

MATERIAAL
HPL-Kompactplaat met bruine kern (vergelijkbaar met Trespa®)

SPECIFICATIES
Buitenduurzaam
Overig

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

PLAATFORMATEN 
3.050 x 1.250 x 6 mm  / 3,81 m² per paneel
3.050 x 1.250 x 12 mm  / 3,81 m² per paneel
 

BEWERKING
Te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines

COATINGOPTIES
Geen combinaties mogelijk

KOMPACT HPL
Slag- en watervast

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

PRINT

EIGENSCHAPPEN

Outdoor

anti-bacterieel miniperlUV-werend

OERSTERK EN
HUFTERPROOF

• DecorPanel Kompact HPL heeft een verhoogde  

  slagvastheid en is weerbestendig.

• Geschikt om te frezen met behulp van CNC- 

  freesmachines.

• Slijtvast, krasvast, chemisch bestendig, kleurstabiel en  

 voedselveilig volgens DIN 68861.

Met krasvaste, waterbestendige en UV-
bestendige bedrukking, dus perfect om te 
gebruiken in openbare (buiten)ruimtes als 
meubel of informatiebord

stone

steenstructuur

wood

houtstructuur
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KOMPACT HPL
Hufterproof informatieborden

Slagvast Graffitiproof

KOMPACT HPL
Zeewater bestendig



Voor een perfecte installatie hebben de 
panelen een veer en groef aan de zijkanten. 
Deze naden kunnen verlijmd worden om een 
stevig oppervlak te creëren en tevens om de 
panelen te beschermen tegen vocht.

Gaten voor stroompunten kunnen met een 
gatenzaag in de juiste diameter op maat 
worden gemaakt.

1. INSPECTEER
Controleer de wand waar de panelen op 
geplaatst worden. De ondergrond moet 
voldoende stabiel, vlak en droog zijn.

3. HAAKLAT OP DE MUUR
Bevestig de haaklat aan de muur met 
een waterpas of een laser. Begin vanaf de 
onderkant. Voor een correcte montage van de 
panelen: zorg ervoor dat de haaklat recht op de 
muur is gemonteerd.

4. SCHADUWVOEG
Om de panelen op te hangen moet er een 
schaduwvoeg van minimaal 20 mm aan de 
bovenzijde zitten. Monteer deze rondom op de 
wand, dan vult deze de tussenruimte met de 
achterwand op.

5. ZAAG DE PANELEN OP MAAT

7. VEER EN GROEF 8. BOOR GATEN OP DE JUISTE PLEK 9. HANG NAAST ELKAAR

Het op maat maken van de panelen kan het 
beste worden gedaan met behulp van een 
geleiderail en een cirkelzaag. Uitsparingen 
kunnen in de hoeken worden voorgeboord en 
met de decoupeerzaag worden uitgezaagd.

Hang de panelen één voor één naast elkaar. 
Zaag het laatste paneel af en werk het af met 
een rand- of hoekprofiel.

MONTAGEINSTRUCTIES
DECORPANEL ORIGINAL
DecorPanel Original maakt krasvaste wandbekleding voor 
grote oppervlaktes mogelijk. De panelen zijn eenvoudig te 
bewerken met een (cirkel)zaag, (cnc)-frees en boormachine. 
Zorg voor het monteren dat de wand stevig, vlak en droog is.

6. HANG DE PANELEN OP
Hang de panelen aan de haaklat op de muur 
en lijn ze uit. Je schuift ze op deze manier 
gemakkelijk naar de perfecte positie.

2. HAAKLAT OP ACHTERKANT PANEEL
Bevestig de haaklat op de achterkant van 
het paneel, op een onderlinge afstand van 
maximaal 800 mm. 
De afmeting van de haaklat is 70 x 13 mm.

47

MONTAGE
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Elke keer dat u een paneel aan de wand plaatst, 
kunt u de overtollige siliconen bij de voegen 
wegschrapen.

Met een bovenfrees kan een V-groef in de 
achterkant van de panelen worden gefreesd, 
waardoor het paneel met de hand nauwkeurig 
kan worden gebogen. Hierdoor ontstaat een 
doorlopende (gesloten) buitenrand. 
(niet voor Hoogglans en Anti-vingerafdruk)

1. ZAAG DE PANELEN OP MAAT
Het op maat zagen van de panelen kan het 
beste worden gedaan met een geleiderail 
en een hardmetalen, fijngetand mes in een 
cirkelzaag. Voor uitsparingen: voorboren en dan 
zagen met een fijntantige decoupeerzaag.

3. BRENG DUBBELZIJDIG TAPE AAN

A. NAADLOZE OPLOSSING B. KOPPELPROFIELEN GEBRUIKEN

Trek de beschermfolie van de achterkant 
van het paneel. Breng verticale lijnen van 
dubbelzijdige schuimtape aan met een 
tussenafstand van 400 mm, dit is voor de 
eerste hechting en positionering van het 
paneel.

Geen randen en zichtbare naden. Gebruik een 
magneet om de panelen in positie te houden 
tijdens het droogproces.

We bieden verschillende koppelprofielen van 
geanodiseerd aluminium: koppelstukken, 
binnenhoeken en buitenhoeken.

4. BEVESTIG DE KOPPELSTRIP OP PANEEL
Om een soepele overgang tussen de panelen 
te garanderen, raden we aan om de metalen 
koppelstrip aan de achterzijde vast te zetten 
met dubbelzijdige ducttape. Met dit metaal 
kun je dan de magnetische stempel gebruiken.

5. BRENG SILICONENKIT AAN

8. MONTEER DE PANELEN IN VOLGORDE7. FREES- EN BUIGTECHNIEK 9. SLUIT DE NADEN AF MET SILICONENKIT

Als u het paneel voorgemonteerd heeft, trekt u 
de beschermfolie van de schuimtape af. Breng 
zigzaggend siliconenkit aan tussen de getapete 
lijnen. Gebruik neutrale, zuurvrije siliconenkit.

Gebruik gekleurde siliconenkit om een 
onzichtbare afwerking te creëren.

MONTAGEINSTRUCTIES
DECORPANEL SPA EN FACADE
DecorPanel Spa is zeer geschikt voor wandbekleding in natte 
ruimtes of zelfs buiten. De panelen zijn eenvoudig te bewerken 
met een (cirkel)zaag, (cnc)-frees en boormachine. 
Zorg voor het monteren dat de wand stevig, vlak, droog en 
voorbehandeld is.

6. BEVESTIG DE PANELEN
Breng voordat u het tweede paneel monteert 
siliconen op de koppelstrip aan en dicht de 
voeg in de hoek af. Plaats het tweede paneel en 
trek de panelen naar elkaar toe totdat er geen 
zichtbare opening meer is.

2. BOOR GATEN OP DE JUISTE PLEK
Gaten voor fittingen kunnen worden geboord 
met een fijngetande gatenzaag. Boor met 
weinig druk om schade te voorkomen. Gebruik 
een metalen voorwerp om de randen glad te 
maken door te schrapen.
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SCHOONMAAK
INSTRUCTIES

Er zijn verschillende geanodiseerde of 
spiegelgepolijste aluminium profielen 
beschikbaar voor montage van de 3 mm 
aluminium composiet panelen.

PROFIELEN

BUITENHOEK PROFIEL 90°

VERBINDINGSPROFIEL EINDPROFIEL

BINNENHOEK PROFIEL 90°

3 m: Art.-Nr. 30-PR-3481

2,55 m: Art.-Nr. 30-PR-7030

3 m: Art.-Nr. 30-PR-3482

2,55 m: Art.-Nr. 30-PR-7033

3 m: Art.-Nr. 30-PR-3483

2,55 m: Art.-Nr. 30-PR-7031

3 m: Art.-Nr. 30-PR-3484

2,55 m: Art.-Nr. 30-PR-7032

DecorPanel heeft een vuilwerende coating. 

Dat is de reden waarom het makkelijk te 

onderhouden is.

Na het reinigen met water met 

schoonmaakmiddel wordt aanbevolen om het 

paneel af te nemen met een doek en schoon 

water.

HOOGGLANS COATING
Gebruik voor het reinigen van panelen met een  

hoogglans coating een vochtige doek, voor 

een mooi resultaat zonder strepen.

Gebruik GEEN schuurmiddelen voor het 

reinigen van de DecroPanel oppervlaktes.

spiegelgepolijst

geanodiseerd

x

x

De achterkant van DecorPanel Spa kan worden gefreesd 
om nauwkeurig handmatig het paneel te buigen. Hierdoor 
ontstaan een gesloten binnen- en buitenhoeken en zijn geen 
extra randprofielen nodig.

A | FREESMACHINE
Alternatief: 
›  Festool PF 1200 met HW 188-14-90
›  Mafell MF 26 cc met MF-AF 90 blad 
›  Makita CA5000XJ met HM-Nutfräser 90

B |  FREESMACHINE
Er zijn verschillende freesmachines die u kunt 
gebruiken, waaronder de Festool OF 1010.

Gebruik dit type gereedschap:
›  HW S8 D18-90°/Alu

MEET DE DIEPTE
Gewenste zichtbare lengte van zijde “x” = het 
midden van de aan de achterkant gefreesde 
groef. Groefdiepte = materiaaldikte - 0,7 mm.

BUIG HET MATERIAAL MET DE HAND
Trapeziumvormige groeven zijn in de achterkant 
van de panelen gefreesd. De aluminium 
deklaag en een deel van de zwarte kern blijven 
behouden. Het materiaal kan dan nauwkeurig 
met de hand worden gebogen.

NAADLOZE HOEKEN
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