Inspirations
close to you

SolidColor
Door – en door gekleurde HPL

SolidColor. Onvervalst purisme. Het idee: tot aan de
kern door – en door gekleurde HPL. Het resultaat: een
homogene voegloze optiek. Met SolidColor kan een
modern en monochroom design helemaal zonder zicht
bare stootranden en voegen gerealiseerd worden.
Dankzij het qua kleur perfect afgestemde kernpapier
is SolidColor een hoogwaardig alternatief voor gelakte
oppervlakken c.q. massieve materialen. Daarnaast
voldoet SolidColor aan de hoogste kwaliteitseisen qua
functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijk
heid. Het robuuste en gemakkelijk te onderhouden
materiaal is zowel in het woonbereik als in de utiliteits
sector uitstekend geschikt voor verschillende toepas
singen, zelfs voor belaste vlakken zoals archieven
en balies, meubelfronten, deuren en tafelbladen.
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Hoogglans

SM

Zijdemat

VV

Top Velvet

XM

XTreme Matt
DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie
Voorraadprogramma
HPL ook in deurformaten verkrijgbaar

U11027 (U1027 / W1027) SM
IJswit

U12000 (U1200)
Vulkaanzwart
RAL 9005

VV

U11525 (U1039)XM
Office wit

U11026 (U1026)HG
Kristalwit

U12188 (U1188)XM
Lichtgrijs
RAL 7035

U12168 (U1168)VV
Kasjmier grijs

U12290 (U1290)SM
Antracietzwart

U16001 (U1184)SM
Zandgrijs 
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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
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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
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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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