
InspIratIons 
close to you

Structuur
Xtreme matt
Gemaakt voor Xtreme eisen



Gedetailleerde informatie  

vindt u in het totaalprogramma 

of op www.pfleiderer.com

enorme kleurtransparantie en  

een aangenaam zijdezacht haptiek 

en tegelijk extreem belastbaar en 

onderhoudsvriendelijk oppervlak.

 ● slijtvast, met elektronenstralen 

gehard oppervlak
 ● ongevoelig voor vinger

afdrukken en vetsporen
 ● verticaal en horizontaal  

inzetbaar
 ● Combineerbaar met nagenoeg 

alle decors van de Pfleiderer

designcollectie

Duropal Xtreme  

sandwichpaneel

sandwichplaat van een basis

plaat aan beide zijden afgewerkt 

met DuropalXtreme.

4.100 x 1.300 mm

Duropal Xtreme

Hogedrukkunststofplaten 

 in postformingkwaliteit  

met een decoratief oppervlak  

en geschuurde achterkant.

Dikte: 0,6 | 0,8 mm

HPLlengtes tussen 2.050 en 

5.300 x 1.300 mm mogelijk

Nieuw!
OOk als 
sOlidCOlOr

u11027 (U1027 / W1027) soc   
iJswit

u11026 (U1026) soc   
kristalwit

u11102 (U102) 
Chalk

u12168 (U1168) soc   
kasjmier grijs

u12188 (U1188) soc   
Lichtgrijs
raL 7035

u12211 (U1211)  
Lava

u12290 (U1290) soc   
antracietzwart

u12000 (U1200) soc   
vulkaanzwart
raL 9005

Dstcollectie in de decor en structuur combinatie

  voorraad programma

HPL ook in deurformaten verkrijgbaar

ook als werkblad verkrijgbaar

soc nieuw: ook als solidColor verkrijgbaar



XM · NL · 1.550

u11509 (U1306) 
magnolia

u17013 (U1653) 
mimosa

u18010 (U1762) 
Cirrus

u16002 (U1191) 
Congo

u19508 (U1816) 
Chartreuse

u18014 (U1766) 
stratus

u15193 (U1193)  
Cuando

u19502 (U1878) 
Limoen

u17005 (U1669) 
karmijnrood

r24029 (r5829) 
Fjord beuken licht

r24053 (r5867) 
talinn beuken

r20021 (r4223) 
Lindberg eiken
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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 verande 

ringen 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.

MonsterserVIce

Tel.: + 31 (0) 73 / 522 22 25

info @ pfleiderer.nl

www. pfleiderer.com

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.


