
Scheepsbetimmering
Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie



Pfleiderer – het beste uit alle werelden.



Pfleiderer bundelt drie sterke merken tot een nieuwe verschijning op de markt met  
zeer grote overtuigingskracht. Alle producten, prestaties en voordelen van de specialisten Duropal,  
wodego en Thermopal worden onder één dak verenigd:

Duropal – de HPL- en elementenspecialist 
wodego – de partner voor houtproducten met platen voor alle gebruiksdoeleinden met en zonder veredeling 
Thermopal – de systeempartner voor de interieurbouwer

U profiteert van dit nieuwe samenspel van de krachten door gebundelde ervaring, vergrote knowhow en 
vereenvoudigde processen.

Pfleiderer – een sterk merk, vele voordelen.

Pfleiderer is partner nummer één van de industrie, handel, handwerk, planners en architecten – met een 
toonaangevend assortiment en een individueel service-aanbod:

  Ruwe spaan- en vezelplaten in verschillende kwaliteiten en uitvoeringen, decoratieve spaanplaten,  
HPL, compacte HPL, HPL-elementen en werkbladen

 Een nieuw, toonaangevend totaalprogramma voor basisplaten, decors en structuren
 Het unieke DST-systeem (decor-structuur-basisplaat in één combinatie)
  Speciale programmaʼs voor deuren, brandveiligheids-, scheepsbouw, lichtgewicht en green  

building-toepassingen
 Individuele service in supply chain en Marketing

Samen met u ontwikkelen wij op maat gemaakte oplossingen voor uw ideeën.  
Gebruik de gebundelde krachten van Pfleiderer voor uw succes!
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MSC Fantasia en MSC Splendida
© MSC Crociere S.A.
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SCHEEPSBETIMMERING

Referenties: Aida Bella, Aida Diva, Aida Luna, Aida Blu, BC-Ferries, Carnival Legend, Carnival Imagi-
nation, Carnival Inspiration, Carnival Sensation, Celebrity Solstice, Celebrity Equinox, Celebrity Eclipse, 
Celebrity Silhouette, Color Fantasy, Cunard Queen Mary 2, Disney Dream, Fred Olsen Braemar, HAL 
Eurodam, HAL Nieuw Amsterdam, HAL Maasdam, MS Bremen, LD Lines, MS Hanseatic, MSC Fantasia, 
MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Splendida, MY Bermuda, MY Opal, MY Sunflower, NCL Norwegian Gem, 
NCL Norwegian Jewel, NCL Norwegian Pearl, NCL Pride of America, NCL Pride of Hawaii, NCL Norwegian 
Epic, Premicon, Regent Seven Seas Navigator, RCCL Oasis of the Seas, RCCL Allure of the Seas, RCCL Jewel 
of the Seas, RCCL Radiance of the Seas, Seabourn Odyssey, Starclipper / Royalclipper, Stena Britannica, 
TUI Mein Schiff, Viking River Cruises, etc.

Scheepsbetimmering Bij de interieurinrichting en renovering van schepen 
gelden bijzonder hoge eisen. Pfeiderer heeft de passende 
materialen in IMO-gecontroleerde kwaliteit, ook voor 
exclusieve projecten.

 Ideaal voor interieurinrichting en renovering
 Keuze uit verschillende materialen
 Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie
 Hoogwaardige oplossingen voor exclusieve projecten

MSC Fantasia en MSC Splendida
© MSC Crociere S.A.
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SCHEEPSBETIMMERING
DST-Systeem

Vormgevingsvrijheid 
zonder grenzen.
Combineren met het 
DST-systeem.

DST – D van decor, S van structuur, T van basismateriaal 
(Trägermaterial). Uniek in de wereld van de houtproducten 
is het reeds bij Thermopal beproefde DST-systeem nu 
overal verkrijgbaar: met zijn hulp kunnen producten van 
Pfleiderer – decors, structuren en basismaterialen –  
helemaal naar wens en eisen gecombineerd worden*. 
Daarvoor staan 180 decors met 10 structuren en 16 basis-
platen als DST-XPress-koppelcollectie ter beschikking. 
Met talrijke materialen en ontelbare combinatie- 
mogelijkheden geeft het Pfleiderer-assortiment een  
bijna onbeperkte vormgevingsvrijheid bij de interieur-
inrichting.

*) Houd er rekening mee dat decor, structuur en basis de look en kleur van het  
eindproduct beïnvloeden. Zo kunnen er bij bepaalde productcombinaties ondanks  
een identieke decor- of structuuraanduiding kleur- c.q. structuurverschillen in de  
oppervlaktestructuur ontstaan. Opdat u met onze producten steeds het beste resultaat 
behaalt en om mogelijke afwijkingen vooraf op te helderen, geven wij u graag  
individueel advies.

Decors

Structuren

Basismaterialen
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SCHEEPSBETIMMERING 
Referenties

Oasis of the Seas
© Royal Caribbean International, Miami

Norwegian Epic
© Tillberg Design

Meer referenties vindt u op www.pfleiderer.com

Celebrity Solstice
© Ingrid Fiebak Fotografie

7



SCHEEPSBETIMMERING
Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie

Scheepsbetimmering
Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie

Celebrity Solstice
© Ingrid Fiebak Fotografie
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Melaminehars-
decorpapier

Cellulosebanen geïm-
pregneerd met harsen, 
achterzijde geschuurd 

SCHEEPSBETIMMERING
Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL IMO

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

5.600 2.070 0,6 AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

2.800 2.070 0,8 / 1,0 / 1,2 AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

4.100 1.300 0,8 MP / RU / SM / TC / VV

2.800 2.070 0,6 AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

5.600 2.070 0,8 / 1,0 / 1,2 AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

Producteigenschappen

Productnorm EN 438-3

Classificaties Low Flame-Spread Surface Material (MED) 
Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard) 
Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)

Decoratieve hogedrukkunststofplaat conform EN 438-3 van de IMO-classificatie „Low Flame-Spread Surface Material” met stevig 
melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.

Toepassingsgebieden: vlamremmend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandbeveiliging in de decoratieve sector in de 
scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafond bekledingen.

9



Melaminehars-
decorpapier

Cellulosebanen geïm-
pregneerd met harsen, 
achterzijde geschuurd 

SCHEEPSBETIMMERING
Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie

Duropal-HPL Metallic IMO

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

5.600 2.070 0,6 AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

2.800 2.070 0,8 / 1,0 / 1,2 AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

4.100 1.300 0,8 MP / RU / SM / TC / VV

2.800 2.070 0,6 AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

5.600 2.070 0,8 / 1,0 / 1,2 AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

Producteigenschappen

Productnorm in navolging van EN 438-8

Classificaties Low Flame-Spread Surface Material (MED) 
Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard) 
Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in IMO-geteste kwaliteit en de classificatie „Low Flame-Spread Surface Material”, die in de  
decoroppervlakken een bijzonder optisch metallic-effect vertoont door parelmoerpigmenten. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

Toepassingsgebieden: vlamremmend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandbeveiliging in de decoratieve sector in de 
scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, wand- en plafondbekledingen. Metallic 
oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale  
en mechanisch belaste vlakken wordt niet aanbevolen.

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Minerale 
compacte plaat

Melaminehars-
decorpapier

Melaminehars-
decorpapier

SCHEEPSBETIMMERING
Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /15 HG / MP / SM / VV

Producteigenschappen

Classificaties Low Flame-Spread Surface Material (MED) 
Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard) 
Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)

Kernmateriaal Minerale compacte plaat
Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. 
Geschikt voor zones die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.

Dichtheid 1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³

Duropal-flameprotect compact IMO

Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie „Low Flame-Spread Surface Material” van primair minerale bestanddelen, met  
witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

Aanbevolen toepassingsgebieden: In de preventieve brandbeveiliging universeel inzetbaar ter reductie van de vuurbelasting. In 
het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. De toepassingsbreedte 
beslaat de decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwelementen en wandbekledingen, alsook gangen en trappenhuizen. Het 
gebruik in vochtige zones en buiten wordt niet aangeraden.
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Vermiculietplaat

HPL IMO / HPL Metallic IMO

HPL IMO / HPL Metallic IMO

SCHEEPSBETIMMERING
Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie

Duropal-Sandwichpaneel Vermiculit IMO

Decoratieve interieurbouwplaat van niet brandbare vermiculiet, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL IMO c.q. Duropal-HPL 
Metallic IMO.

Toepassingsgebieden: universeel inzetbaar ter reductie van de vuurbelasting in de decoratieve scheepsinrichting. In het bijzonder 
voor wand- en plafondbekledingen, scheidingswanden, inbouwelementen, meubels en vormgevingselementen in openbare zones 
van passagiersschepen, veerboten en vrachtschepen.

Formaat in mm HPL-dikte
in mm

Dikte Structuren
Lengte Breedte

2.500 1.870 0,8 20,6 LI / MO / MP / RU / TC / VV

1,2 21,4 AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

Producteigenschappen

Basismateriaal Niet brandbare vermiculietplaat
Minerale vermiculietplaat met toelating conform IMO en de bouwstofklasse A1.

Volumegewicht 750 kg/m³ ± 10 %

Classificaties Non-Combustible Core Material & Low Flame-Spread Surface Material (MED)

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Pfleiderer productkeuze  
voor scheepsbetimmering en renovering

SCHEEPSBETIMMERING
Pfleiderer productkeuze

Veerboot Kreuzlingen
© atelier 522, Marktdorf

13



SCHEEPSBETIMMERING
Pfleiderer productkeuze

DecoBoard P2

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

2.655 2.100 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 /  
28 / 30 / 38

ML / MO / MP / RU / SM / VV

50 * MP / VV

2.800 2.100 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 /  
28 / 30 / 38

AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / 
SM / VV

3.200 2.100 8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30 MP / NH / SM / VV

5.310 2.100 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 /  
28 / 30 / 38

ML / MO / MP / RU / SM / VV

50 * MP / VV

5.600 2.100 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 /  
28 / 30 / 38

LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

* Het beschikbare decorprogramma ontvangt u op aanvraag.

Houtspaanplaat type P2 met aan beide zijden, decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Op aanvraag is de coating ook in 
de meerlaagsopbouw mogelijk.

Toepassingsgebieden: frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

DecoBoard P3

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

2.800 2.100 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / 
SM / VV

5.600 2.100 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

Vochtbestendig verlijmde houtspaanplaat type P3, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating in eenlaags opbouw.  
Op aanvraag is de coating ook in meerlaagsopbouw mogelijk.

Toepassingsgebieden: frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in zones met 
verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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SCHEEPSBETIMMERING
Pfleiderer productkeuze

Duropal-HPL Individual / HPL Individual Pyroex

Duropal-HPL Individual

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 1,2 HG / MP / SM / VV

4.100 1.300 1,0 FG / HG / VV

Duropal-HPL Individual Pyroex

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

2.800 2.070 1,2 HG / MP / SM / VV

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar 
geschuurd.

Toepassingsgebieden: stevig oppervlaktemateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores,  
cafés en bistroʼs, opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, artspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor langdurig 
gebruik buiten.

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Balance

Formaat in mm Structuren
Lengte Breedte Dikte

2.655 2.100 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV

5.310 2.100 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV

*Alleen op aanvraag beschikbaar.

Spaanplaat uit hout met beperkt gewicht milieuvriendelijke eenjarige planten voor de hoogste eisen aan ecologie en duurzaam-
heid, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating.

Toepassingsgebieden: In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in 
de hotel- en scheepsinrichting. In het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.
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SCHEEPSBETIMMERING
Pfleiderer productkeuze

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-Sandwichpaneel Fineer SL

Extra lichte, fineer-triplexplaat met albasia middenlaag, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic, 
voor zeer hoge eisen aan stabiliteit, stevigheid en gewichtsbesparing.

Toepassingsgebieden: bij zeer hoge eisen aan het plaatmateriaal, in het bijzonder met betrekking tot de doorbuiging en gewichts-
besparing, in combinatie met een bijzonder stevige kwaliteit van het oppervlak. In de voertuig- en beursbouw, in de exclusieve 
uitrusting van openbare- en kantoorgebouwen en scheepsinrichting, in de bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw, in de gehele 
kantoormeubelsector, in het bijzonder bij documentenkasten, stellages, vitrines enz.

Formaat in mm HPL-dikte
in mm

Totale dikte
in mm

Structuren
Lengte Breedte

2.600 2.070 0,8 17,6 / 20,6 AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV

5.200 2.070 0,8 17,6 / 20,6 AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV

Duropal-Sandwichpaneel Populierfineer

Populier-fineerplaat, AW 100 vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Voor zeer 
hoge eisen aan vochtbestendigheid en stabiliteit bij gering eigen gewicht.

Toepassingsgebieden: In vochtige zones en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak.  
In de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook in de scheepsinrichting vanwege het lage specifieke gewicht, 
de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen.

Formaat in mm HPL-dikte
in mm

Totale dikte
in mm

Structuren
Lengte Breedte

2.800 2.070 0,8 16,6 / 19,6 AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV
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Opdat u met een  
goed geweten met  
ons kunt werken.

DUURzAAMHEID

Een levenswaardige toekomst tot stand brengen, is alleen 
mogelijk met duurzaam denken en handelen. Daar doen wij 
bij Pfleiderer alles voor, wat in onze macht ligt. zo letten 
we bij alle activiteiten van de onderneming op de abso-
lute duurzaamheid ervan. Op alle vlakken – economisch, 
ecologisch en sociaal. Onze producten vervaardigen wij 
niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het 
kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. 
En niet alleen als producent, maar ook als werkgever  
dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid: daarom 
heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die 
gebaseerd is op handelen met eigen veranwoordelijkheid. 
Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten  
die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken mede-
werkers en maximale tevredenheid.
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Heeft u vragen?
Wij staan u graag telefonisch te woord.
Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: onze doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom 
mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestatie verwachten, die ver uitgaan
boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een 
simpele vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.

Bel ons: +31 (0) 73 / 522 22 25



Pfleiderer Benelux B.V. ∙ Afdeling Info ∙ De Ketting 16 A ∙ 5261 LJ Vught ∙ Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 ∙ Fax: +31 (0) 73 / 684 01 22 ∙ info@pfleiderer.nl ∙ www.pfleiderer.com  
Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Duitsland 
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com 

© Copyright 2013 Pfleiderer Holzwerkstoffe 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 
conform het PEFC-systeem. 
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Monsterservice 
Tel.:  +31 (0) 73 / 522 22 25
Fax:  +31 (0) 73 / 684 01 22
info@pfleiderer.nl


