Inspirations
close to you

DesignOverlay
diversiteit door combinatie

Duropal-HPL Design-Overlay. Duropal-HPL DesignOverlay. Door de combinatie van twee bedrukte overlays
met geselecteerde uni kleuren ontstaat er een serie
monochrome, grootvlakkige grafische decors. De serie
“Painted Wood” laat de filigrane uitstraling van gelakt,
gebarsten hout zien, terwijl “Loop” levendige en elegante
accenten creëert.
Informatie over het product
Duropal-HPL Design-Overlay is verkrijgbaar in het
formaat 4.100 x 1.300 mm, dikte 0,8 mm. Ieder decor is
uit voorraad verkrijgbaar in de structuur Top Velvet.
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Ook als werkblad verkrijgbaar
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© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen
wij echter niet garant staan. Druktechnisch afhankelijke
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 product
documenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende
toezegging van de daar aangegeven eigenschappen.
In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een
concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is
daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid
van de in dit document beschreven producten steeds
zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen,
net als de juridische randvoorwaarden en steeds met
de actuele stand van de techniek rekening te houden.
Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid
van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.
Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:
www.pfleiderer.com

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd
duurzaam bosbeheer.

Kanten bij onze panelen verkrijgt u direct bij
uw Pfleiderer dealers of via onze partners:
www.ostermann.eu

CPL-laminaatkanten: neemt u contact met
ons op voor een passende aanbieding.
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