Inspirations
close to you

Structuren
Een wereld van oppervlakken

Schoonheid, structuur en
functionaliteit: oppervlaktestructuren maken uw interieur niet
alleen optisch maar ook haptisch
beleefbaar. Met onze geselecteerde
structuren heeft u de mogelijkheid om ieder oppervlak een uniek
karakter te geven. Fronten in natuurlijke hout-optiek, grootvlakkige
design-motieven en edele, eenkleurige vlakken in matte lak of
hoogglans – de individuele vormgeving van de ruimte kent praktisch
geen grenzen.
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NW Natural Wood (DB/HPL)

SM Zijdemat (DB/HPL)
MS Zijdemat speciaal (HPL)

ML Matlak (DB/HPL)

LN Nordic Wood (DB/HPL)

ME Meandra (DB/HPL)
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verticale horizontale
toepassingen
FM Fine Matt

●

HG Hoogglans

●

HS Hoogglans speciaal

●

ML Matlak

●

SM Zijdemat

●

MS Zijdemat speciaal

●

●

XM XTreme Matt

●

●

FG Fine Grain

●

●

MP Miniperl

●

●

TC Top Face

●

●

VV Top Velvet

●

●

AH Authentiek Houtporiën

●

●

LN Nordic Wood

●

●

ME Meandra

●

MO Montana

●

●

NW Natural Wood

●

●

RU Rustic Wood

●

●

RT Rustic Wood

●

●

CT Crisp Granite

●

●

LI Linestra

●

●

LL Illusion

●

SX Stucotex

●

●

●

informatie
Gedetailleerde
a
taalprogramm
vindt u in het to
iderer.com
of op w w w.pfle

DB

Beschikbaar voor melamine (DecoBoard)

HPL Beschikbaar voor hogedrukkunststofplaat (HPL)
of HPL-sandwichpaneel
TC Top Face (HPL)

NIEUW
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AH Authentiek Houtporiën (DB/HPL)

RU Rustic Wood (DB/HPL)
RT Rustic Wood (HPL)

HG Hoogglans (DB/HPL)
HS Hoogglans speciaal (HPL)

VV Top Velvet (DB/HPL)

MP Miniperl (DB/HPL)

FM Fine Matt (DB)

LI Linestra (DB/HPL)

SX Stucotex (DB/HPL)

LL Illusion (HPL)

FG Fine Grain (HPL)

NIEUW

XM XTreme Matt (HPL)

CT Crisp Granite (HPL)
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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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