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Beste lezers,

Afgerond met combinatievoorstellen uit het bestaande 
decorassortiment van de designcollectie is voor ieder 
decornieuwtje een eigen verhaal ontstaan, dat ener-
zijds dient om u te inspireren, anderzijds ter onder-
steuning bij het adviseren van uw klanten.

Of het nu gaat om „Puristisch-Stimulerend“, „Apart-
Fruitig“, „Ongerept-Stijlvol“ of „Overvloedig-Krachtig“, 
wij wensen u veel leesplezier en veel succes bij het 
ontwikkelen en omzetten van uw ideeën!

Uw Pfleiderer designteam

Wij zijn zeer blij u vandaag onze aanvulling op de 
collectie te mogen presenteren – twee jaar na de  
introductie van de designcollectie 2013 – 2016.

Graag nodigen wij u uit ons te begeleiden op het  
traject van trendobservatie via inspiratie en ont-
wikkeling tot het eindproduct. Decor na decor maakt  
u kennis met de desbetreffende creatie en belevings-
wereld.
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NIEUW

Curcuma – dat is de fijn-bittere geur van Zuidoost-Azië. Een specerij voor uitgelezen exotische gerechten.  
Zijn krachtige geel wordt al vele eeuwen lang ook voor het verven van kleding gebruikt. Wij vinden curcuma zo 
stimulerend dat wij binnenruimten ermee vormgeven. Het decor U1509 Curcuma heeft een puristisch effect, 
richt de blik op het essentiële.

De warme kleuren van curcuma ontvouwen hun volledige pracht optimaal naast meer neutrale, gedekte tinten 
die best structuur of textuur mogen vertonen.

  Sober, maar zeer elegant: het decente, warme U133 Kiezelgrijs laat het opwekkende geel van het curcuma-
decor pas echt oplichten.

  De donkere elegantie van de fijn generfde F30/011 Iepen Ovid muskaat zorgt naast U1509 Curcuma voor een 
beschaafd, mannelijk accent.

  Als u houdt van een frisse, lichte omgeving, vult u uni Curcuma aan met de beschaafde kleuren van de 
stenen r6265 Ipanema wit en Antares 1, grey. 

KLEUrINSPIrATIE 

Een vleugje Verre OostenPuristisch-Stimulerend  

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG

r6265 | HPL 
Ipanema wit 

U1509 | DST
Curcuma 

antares 1 | HPL 
Antares 1, grey 

U133 | DST 
Kiezelgrijs 

F30/011 | DST 
Iepen Ovid muskaatImages from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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U1510 | DST 
Saffraan

In een tijdrovende procedure gewonnen uit de bloemstampers van een krokussoort, behoort saffraan tot  
de meest kostbare specerijen van deze wereld. Zijn diepgele kleur vormt de basis voor ons decor U1510, dat een  
heel groot aantal combinatiemogelijkheden met andere kleuren en structuren mogelijk maakt. 

Het maakt niet uit of u saffraan tussen decente grijstinten laat overheersen of scherpe tegenstellingen vormt 
met schitterende kleuren: opstellingen met saffraan stralen altijd een opwekkende energie en frisheid uit.

  De krachtige gele tint van U1510 Saffraan vormt een optimaal contrast met het donkere U076 Oceaan. Met zijn 
warme bruine tint heeft U1983 Coco een balancerend effect en verdwijnt alle onnodige hardheid uit de 
kleurencombinatie.

  Licht schijnend als op een zomerdag: de combinatie met de uni decors met de vrouwelijke, fijne houtnerven 
van de r4524 Pinie Navarra zorgt voor een ongedwongen, sierlijke dynamiek.

  Bijzonder natuurlijk ziet saffraan eruit in harmonie met het expressieve stenen decor r6497 Trasimeno basalt, 
dat met zijn filigrane tekening een rustige tegenpool van de krachtige uni kleuren vormt.

KLEUrINSPIrATIE 

De luxe het bijzondere te durvenVerfrissend-Inspirerend  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG

r4524 | DST 
Pinie Navarra

U076 | DST 
Oceaan

r6497 | HPL 
Trasimeno basalt

U1983 | DST 
Coco
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U1876 | DST 
Carambola

Het tedere groen van de jonge stervrucht staat zinnebeeldig voor ons groeiende verlangen naar meer natuur-
lijkheid. Wij hebben graag dat alles in orde is. Dat wij onze innerlijke balans in de hectiek van alledag kunnen 
terugvinden en behouden. 

Carambola-groen geeft het gevoel van geborgenheid dat ons helpt om in onze jachtige wereld steeds weer tot 
rust te komen.

  Fruitig-fris en exotisch: de harmonieuze drieklank van U1876 Carambola, de diepere groene kleur van  
U1878 Limette en het U1980 Terrabruin met aardskleur doet denken aan de overdadigheid van tropische 
regenwouden.

  Een bijzonder elegante uitstraling bereikt u door het zachte Carambola-groen te combineren met het 
elegante donkere houtaccent van r4822 Madison Walnut.

  Met zijn decente beige tint onderstreept Cartago 1, sand voorzichtig de beschaafde kleurvolheid van  
U1876 Carambola. 

 

KLEUrINSPIrATIE 

Net als de frisheid van een lenteochtendNatuurlijk-Geborgen  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG

U1878 | DST 
Limette

U1980 | DST 
Terrabruin

r4822 | DST 
Madison Walnut

cartago 1 | HPL 
Cartago 1, sand
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U1877 | DST 
Granny Smith

Zoals hij erbij ligt, de prachtige, welgevormde vrucht met de glanzend groene, knapperige schil! Men zou er 
graag in willen bijten om te kijken hoe het verfrissend zurige sap van de appel over de tong loopt en alle 
zintuigen prikkelt.

Met zijn schitterende groen trekt U1877 Granny Smith alle aandacht naar zich toe en straalt hij een onweer-
staanbare, positieve energie uit. Granny Smith kan op diverse manieren met lichte en donkere decors worden 
aangevuld tot inspirerende arrangementen, die zomaar sprankelen van enthousiasme en levensmoed.

  Met beschaafde koud/warm-contrasten speelt de combinatie van U1877 Granny Smith met het coole  
U1027 Ijswit en de mondaine uni U165 Tango.

  De gestreepte F7223 Esprit zwart zorgt voor een vleugje art deco in de compositie en is uitstekend in  
harmonie met alle uni decors van deze collage.

  Appel en ijs – kan het nog frisser? De witte Z0901 Twinkle sneeuw met zijn subtiel fonkelende zilverdeeltjes 
roept mooie herinneringen op aan onbezorgde zonnige dagen in de bergen.

KLEUrINSPIrATIE 

Een fruitige scheut levensvreugdeStimulerend-Subtiel  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG

F7223 | DST 
Esprit zwart

U165 | HPL 
Tango

U1027 | DST 
Ijswit

Z0901 | HPL 
Twinkle sneeuw
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F32/005 | DST 
Pompeji Wood dark

U1878 | DST 
Limette

r6245 | HPL 
Travertin

U1667 | DST 
Oranje 

U1877 | DST 
Granny Smith

Of het nu Mojito, Caipirinha, Margarita of Daiquiri is – vele klassieke cocktails krijgen hun typische, zurig- 
gekruide smaakaccent door de limoen – een citrusvrucht die ons daarom aangenaam herinnert aan zachte,  
met goede vrienden doorgebrachte zomeravonden, waarbij slechts één ding telde: het genot en het plezier, 
zulke gelukzalige momenten samen te mogen beleven.

Het diepe, donkere groen van de limoen past net zo goed bij sterke uni kleuren als bij opvallende houten-  
of stenen decors.

  Zin in fruit krijgt u door U1878 Limette in combinatie met de krachtige U1667 Orange en de groene  
kleur U1877 Granny Smith, waarmee de vitaminerijke appelsoort is nagebootst.

  De moderne houtstructuur van F32/005 Pompeji Wood dark onderstreept de natuurlijk look van  
U1878 Limette.  

  r6245 Travertin vult het prachtige uni kleurenspel aan met zijn beschaafde, rustige structuur die  
verandert tussen wit en lichtgrijs.

 

KLEUrINSPIrATIE 

De betoverende smaak van de zomerapart-Fruitig   

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG
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U1987 | DST 
Antilope 

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG

In vroegere tijden werden antilopen beschouwd als fabelwezens, die leefden op de oevers van de Eufraat.  
In de Middeleeuwen diende de antilope zelfs als wapendier van Engelse koningen. Wij koppelen dit elegante, 
trotse wezen tegenwoordig vooral aan de wijdte van Afrikaanse steppelandschappen met hun lichte, soms in 
rood overgaande bruine tinten.

U1987 Antilope betovert met de gratie van gedegen, karakteristiek leer en past het beste bij aardkleuren en  
ruw design, nauw verbonden met de natuur.

    Naast neutrale uni kleuren , zoals de gedekte U089 Fango en de stralende U501 Champagne metallic, ont-
vouwt U1987 Antilope zijn gehele, unieke lichtkracht.

  Met beschaafde kleurnuances en een filigraan gestreepte look doorbreekt r4190 Loft Oak het statische effect 
van de uni kleuren en krijgt het geheel een fijne dynamiek. 

  Van ruige natuurlandschappen gaat een heel bijzondere prikkeling uit, die ons tot in het diepste innerlijk 
raakt. In samenspel met de ruwe, nuancerijke structuur van Scala 2 geeft U1987 Antilope een indruk van 
deze fascinatie.

KLEUrINSPIrATIE 

african QueenModern-Gedegen   

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

Scala 2 | HPL 
Scala 2, bacio

r4190 | DST 
Loft Oak

U089 | DST 
Fango

U501 | DST 
Champagne metallic
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U1667 | DST 
Oranje 

U1988 | DST 
Bison

r6457 | HPL 
Sahara bruin 

r4283 | DST 
Chalet eiken tabak

U547 | HPL 
Nougat metallic

Kom binnen in de wereld van de gedegen smaak: de geur van fijn leer vult de lucht. Onder uw zware laarzen 
knarsen grof geschuurde planken van donker hout. En u krijgt ineens het onmiskenbare gevoel: hier ben ik 
thuis.

Aards, verbonden met de natuur en toch geheel uit onze tijd. Zo presenteert U1988 Bison zich in zijn elegante 
bruine tinten. Gecombineerd met generfde en gestreepte decors of uni decors in gedekte kleuren, schept U1988 
Bison een behaaglijk warme sfeer, waar men graag langer van zou genieten. 

  Krachtig en eigentijds is het effect van de combinatie met het frisse oranje van U1667. Als aanvulling wordt 
de moderne U547 Nougat metallic aangeboden, die door hoogwaardige autolakken geïnspireerd is en door 
zijn fijne streepjes accenten creëert. 

  De donkere, rokerige houtnerven van r4283 Chalet eiken tabak stralen een onweerstaanbare, natuurlijke 
warmte uit. Hiermee schept u de perfecte overgang naar tal van uni decors. 

  In het gewilde understatement wordt het onmiskenbare gevoel voor stijl weerspiegeld – en daarom is  
U1988 Bison ook perfect in harmonie met de decente, niet opdringerige r6457 Sahara bruin, die bijzonder 
goed geschikt is als afsluitend vormgevingselement.

KLEUrINSPIrATIE 

Urban chic ontmoet verbondenheid met de natuurOngerept-Stijlvol   

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG
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U562 | HPL 
Mint metallic 

U1989 | DST 
Kodiak

U074 | DST 
Atlantik

Black Jack 2 | HPL 
Black Jack 2, blue

r5822 | DST 
Masuren Birch sand

De blik over de stralend blauwe zee is gewoon adembenemend. Hier komt men er niet onderuit, aan de  
onweerstaanbare, ruwe schoonheid van het hoge noorden. U geniet van het zonlicht aan de horizon. Een fris 
briesje zorgt voor aangename afkoeling. En u voelt zich stevig verbonden met de karige bodem van Alaska.

Het klassieke, donkere lederbruin van U1989 Kodiak ziet er vandaag de dag moderner uit dan ooit. Met zijn 
elegante uitstraling straalt het een bijzondere warmte uit, die perfect in harmonie is met koele, gedekte  
tinten – een kleurenwereld waartoe de natuur in het zuidelijke Alaska ons geïnspireerd heeft.

  Net als het samenspel van de elementen aarde, water en lucht fascineert de combinatie van Kodiak met  
het frisse U074 Atlantik en het glaskleurige U562 Mint metallic.

  Na een verfrissende wandeling aan zee terug in de warme woonkamer bij de open haard:   
gecombineerd met het lichte, fijn generfde houten decor r5822 Masuren Birch sand, schept Kodiak een sfeer  
van oergezellige gerieflijkheid.

  Koel en vol karakter: Black Jack 2 roept associaties op met steen en metaal. Het decent gestructureerde 
blauw van het decor vormt de optimale tegenpool van de oorspronkelijke uni kracht van Kodiak.

KLEUrINSPIrATIE 

De coolness van het noordenEvenwichtig- Verfrissend     

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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Al 10.000 jaar geleden ontgonnen de mensen koper. Sinds die tijd is onze beschaving nauwelijks voor te  
stellen zonder het veelzijdige metaal met de bijzondere, warme glans. In de alchemie is koper een symbool 
voor het vrouwelijke. Ons hele leven wordt gekenmerkt door koper: als stroom- en warmtegeleider. In de  
vorm van munten. Of als gemakkelijk te vormen materiaal in de beeldende kunst.

Het decor F8563 Koper metallic is ons eerbewijs aan het halfedele metaal dat de menselijke cultuur door  
de eeuwen heen zo verrijkt heeft. Zijn krachtig glanzende bruin ziet er tegelijkertijd weelderig en beschaafd  
uit – ideaal als basis voor bijzonder gedegen combinaties.

  Een effect van sobere, edele elegantie bereikt u het beste in een combinatie van drie met de twee  
uni klassiekers U1349 Caramel en U1980 Terrabruin.

  Tegenover de schitterende koperkleur van F8563 zorgt de crèmewitte r4192 Dragon essen licht voor een  
gestreept accent. De structuur rustica laat de metalen uitstraling van het tijdloze decor nog beter  
tot zijn recht komen.

  De perfecte omlijsting voor edel koper wordt gevormd door de decente, uni kleur r6262 Marokko  
foggy grey, die de hoogwaardige glans van F8563 nog beter doet uitkomen in plaats van hem in de  
schaduw te zetten.

KLEUrINSPIrATIE 

Edel materiaal uit de diepte van de aardeOvervloedig-Krachtig     

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

r4192 | DST   
Dragon essen licht

F8563 | DST 
Koper metallic

U1349 | DST   
Caramel 

r6262 | HPL 
Marokko foggy grey 

U1980 | DST    
Terrabruin

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG
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Eenvoudig en heerlijk functioneel: Scandinavisch design doet vaak versteld staan met sobere oplossingen,  
die desondanks uniek en enorm hoogwaardig zijn. Graag kiest men daarbij voor lichte houtsoorten om zo  
een lichte, vriendelijke omgeving te scheppen.

r5822 Masuren Birch sand is het ideale decor om doordachte en esthetisch fascinerende woonwerelden  
met duidelijke lijnen te realiseren. Het fijn generfde berkenhout heeft een bijzonder licht en luchtig effect,  
als men het met gedekte uni kleuren of decente stenen decors combineert.

  Er ontstaat pure harmonie, als u Masuren Birch sand combineert met zachte pastelkleuren. Smoothie  
Colours zoals U1876 Carambola en U079 Pacific versmelten met het zachte hout tot een op zich sfeervol 
kleurenarrangement dat met het daarbij passende U088 rasul perfect wordt afgerond.

  Een interessant materiaalcontrast ontstaat door Masuren Birch sand in combinatie met de steen  
r6061 Belmont, die de meer donkere accenten van de houttextuur oppakt en voortzet.

KLEUrINSPIrATIE 

Duidelijkheid als levensgevoelScandinavisch-Volmaakt      

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

r6061 | HPL   
Belmont bruin

r5822 | DST 
Masuren Birch sand

U088 | HPL   
rasul

U079 | DST 
Pacific

U1876 | DST    
Carambola

DE cOMBINaTIEDEcOrS IN ééN OOGOPSlaG
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U1191 | DST   
Congo

r5829 | DST 
Fjord beuken licht

U1184 | DST   
Zandgrijs

r6062 | HPL 
Belmont grijs

U1510 | DST    
Saffraan

Het Scandinavische Fjord-beuken wordt gekenmerkt door een lichte, fijne textuur. Alleen gebruikt ziet hij  
er elegant uit en is hij vooral in meer traditionele omgevingen zeer geliefd. In combinatie met andere  
decors toont r5829 Fjord beuken licht echter pas hoe veelzijdig hij is.

Scherpe contrasten met krachtige uni kleuren zijn ook mogelijk net als vloeiende overgangen naar  
gedekte kleuren of fijn gestructureerde vlakken. Wat alle varianten echter gemeenschappelijk hebben,  
blijft een vriendelijke, warme uitstraling, die opwekkend werkt op de geest.

  Kleurrijk en toch beschaafd: in de wisselwerking met het krachtige geel van U1510 Saffraan, het aparte  
U1184 Zandgrijs en de enkele nuances donkerdere U1191 Congo speelt het zachte Fjord-beuken zijn  
sterke punten als compenserend, harmoniserend element uit.

  Een duidelijk Licht-Donker-contrast bereikt u, als u het noordse Fjord-beuken direct tegenover het  
stenen decor r6062 Belmont grijs stelt. 

KLEUrINSPIrATIE 

Wellness voor het oogapart-Opwekkend        

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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Schiefer 4 | HPL  
Schiefer 4, truffel

r4558 | DST   
Fano Pine wit

U074 | DST    
Atlantik 

U1257 | DST  
Grafietgrijs 

r6493 | HPL     
Fijnbeton

Minder is vaak meer – Design uit Scandinavische landen laat ons steeds weer zien hoe men met eenvoudige, 
duidelijke lijnen verrassende effecten kan bereiken. r4558 Fano Pine wit belichaamt perfect deze soberheid,  
die ook altijd vergezeld gaat van een hoogwaardige verwerking.

r4558 Fano Pine wit is zeer goed geschikt voor de vormgeving van moderne, duidelijk gestructureerde  
binnenruimten, die opgeruimd en nuchter, maar nooit als koud ervaren moeten worden.

  Maritieme frisheid wordt uitgestraald door Fano Pine wit, als u het decor met het diepe blauw  
van U074 Atlantik combineert. Het koele U1257 Grafietgrijs vormt een tegenpool vol effect met het  
Blauw-Wit-arrangement. 

  Moderne esthetiek, met veel stijlbewustzijn omgezet: Schiefer 4 met blauwe accenten staat smaakvol  
in contrast met de fijne textuur van Fano Pine wit.

  Het pijnboom-leisteen-duo kan harmonieus worden aangevuld met r6493 Fijnbeton.

KLEUrINSPIrATIE 

Tijdloos door sobere elegantieScandinavisch-Fris        

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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U1191 | DST   
Congo

r4559 | DST    
Fano Pine natuur

Piazza 2 | HPL    
Piazza 2, zand

U054 | DST   
Bourgogne rood  

U1343 | DST      
Zandgreige

Mediterraan temperament en coole Scandinavische chic – past dat bij elkaar? Nou en of! Wij „planten“  
gewoon de pijnboom uit het Middellandse Zeegebied in de nuchter-teruggetrokken designwereld van het 
noorden – en combineren de decente houtnerven met warme, speelse decors.

De combinatie met duidelijke, eenvoudige vormtaal met dynamische structuren en krachtige kleuren heeft  
een zeer zelfbewust effect – mensen met oog voor het speciale zijn hier precies op de juiste plaats.

  Het donkerrood van U054 Bourgogne rood zorgt naast Fano Pine natuur voor een sterk accent vol uitbundige  
mediterrane levensvreugde. Een harmonieus evenwicht wordt gecreëerd door U1343 Zandgreige en de  
gedekte uni tint van U1191 Congo.

  De fijne mozaïeken van Piazza 2 vinden een perfect plaatsje tussen de twee uni kleuren en ronden  
de compositie op decoratieve wijze af. 

KLEUrINSPIrATIE 

Gelukkige Noord-Zuid-liaisonZelfbewust-Decoratief          

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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r6061 | HPL   
Belmont bruin

r4285 | DST     
Sonoma eiken grijs

U271 | HPL    
Oxyderood

U1211 | DST   
Lava  

U1343 | DST      
Zandgreige

In de Middeleeuwen waardeerde men het robuuste hout van de oeroude boomsoort vanwege zijn enorme 
stabiliteit in de scheepsbouw. Ook normaal gesproken vallen constructies of meubelcreaties van eikenhout  
tot nu toe vaak nogal massief uit. 

r4285 Sonoma eiken grijs daarentegen presenteert zich met een bepaalde lichtheid, die op het eerste  
gezicht buitengewoon en verrassend is. Wij hebben de eik zogezegd opnieuw uitgevonden, oude tradities  
over boord gegooid, om te laten zien: eiken kan ook anders. Ervaar hoe modern, veelzijdig en individueel  
men tegenwoordig met eiken kan vormgeven.

  De lichte, heldere grijstint van de Sonoma-eik maakt sterke effecten mogelijk in combinatie met  
het krachtige U271 Oxyderood en de donkere U1211 Lava. Het zachte U1343 Zandgreige vult de stijlvolle  
kleurencompositie aan, waarin de contrasten Licht-Donker en Krachtig-Zacht harmonieus tegen  
elkaar opwegen.

  Met combinaties van hout en steen kunnen steeds weer interessante accenten gecreëerd worden.  
Het samenspel van het warme, egale eikenhout met de donkere, warmgekleurde zwaarte van het  
stenen decor r6061 Belmont bruin heeft iets archaïsch, dat tegelijkertijd een zeer modern effect  
heeft en perfect in onze tijd past. 

KLEUrINSPIrATIE 

Nieuw denken, nieuwe perspectievenlicht-Inspirerend            

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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NIEUW

r6480 | HPL    
Snowland

r4415 | DST      
Eiken St.Tropez

U184 | DST     
Crème 

U1211 | DST    
Lava  

r6263 | HPL       
Marokko dark earth

De Franse havenplaats St. Tropez, die in de jaren '50 en '60 zijn glorietijd als ontmoetingspunt van rijke  
en mooie personen beleefde, heeft nog geen 5.000 inwoners. Tot vandaag de dag is de fascinatie van het 
pittoreske kuststadje nog altijd aanwezig – geen wonder, want tenslotte waren ook al kunstenaars als  
Henri Matisse of Pierre Bonnard gezwicht voor de betovering van het Provençaalse landschap.

De authentieke, grijsbruine Eiken St. Tropez ziet eruit alsof hij gedurende vele jaren zon, wind en weer 
getrotseerd zou hebben. Met zijn uitgebalanceerde natuurlijkheid is het decor het meest geschikt voor 
combinaties met meer gedekte tinten, zoals die vaak te vinden zijn in mediterrane streken.

  Tijdloze, stijlvolle understatement: Eiken St. Tropez past perfect bij de uni kleuren U184 Crème en  
U1211 Lava.

  Met het filigraan gespikkelde stenen decor r6480 Snowland in combinatie met Eiken St. Tropez ontstaat  
een contrastrijk, maar uitgebalanceerd totaalbeeld.

  Zeer natuurlijk ziet Eiken St. Tropez eruit in de samenspraak met de donkere en krachtige r6263 Marokko  
dark earth.

KLEUrINSPIrATIE 

Onder de zon van de côte d’azurauthentiek-Uitgebalanceerd              

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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NIEUW

F7399 | DST    
Incanto greige 

r4564 | DST       
Spar Alpen natuur

U051 | HPL     
Sienarood 

U087 | DST    
Magma  

U089 | DST       
Fango  

Wat zouden we doen zonder sparren? De spar is een boom die onze beschaving op doorslaggevende wijze 
kenmerkt. Wij gebruiken deze als materiaal voor de productie van triplex-, spaan- en vezelplaten. Hij dient 
ons als brandhout voor de open haard in het koude seizoen. Wij produceren er fineren mee. En hij speelt een 
belangrijke rol bij de bouw van toetsen-, tokkel- en strijkinstrumenten. Maar de spar kan nog veel meer …

Met zijn typische uiterlijk is de spar qua uitstraling van natuurlijkheid nauwelijks te overtreffen.   
Hij weet iedere stedelijke omgeving op te waarderen met de hem gebruikelijke charme.

  Met zijn donkere nerven staat de spar optimaal in contrast met karaktervolle uni decors zoals  
U051 Sienarood, het decente U087 Magma en de donkere basistint U089 Fango.

  F7399 Incanto greige accentueert het warme houtaccent van Spar Alpen natuur op speciale wijze en is de  
optimale oplossing, als vloeiende overgangen nodig zijn voor een rustig, harmonieus totaalbeeld.

KLEUrINSPIrATIE 

De schoonheid van de natuur – midden in de stadUrban-Decoratief                

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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NIEUW

F8812 | HPL       
Toffee metallic 

r4816 | DST          
Madison Walnut natuur

F7399 | DST        
Incanto greige  

U246 | DST       
Mango  

Het donkere, fijn generfde hout van de walnootboom stijgt boven alle modetrends uit. Het is het toppunt  
van stijl en goede smaak. Zijn donkere oppervlak kan het beste met lichte of gedekte tinten gecombineerd 
worden.

Madison Walnut natuur stoort zich absoluut niet aan trends die van korte duur zijn. Het decor scoort met  
zijn authentieke verschijning en overtuigt met zelfbewuste uitstraling.

  Klassiek decent is het effect van de combinatie van Madison Walnut natuur met uni U1379 Magnolia wit.  
U246 Mango brengt met zijn fruitige kleur een verfrissend accent in het spel. F8812 Toffee metallic  
rondt de kleurentrilogie met een aardkleurig accent af.

 

KLEUrINSPIrATIE 

Smaakvol tijdloos designStijlvol-authentiek                  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

U1379 | DST           
Magnolia wit  
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NIEUW

r4822 | DST        
Madison Walnut

U1233 | DST       
Metaalzwart 

U1131 | DST      
Zilvergrijs   

r6245 | HPL         
Travertin  

Wie stijl heeft, weet Walnuss te waarderen. Het klassieke decor bevalt met zijn bijzondere elegantie en is 
geschikt voor de vormgeving van excentrieke en tijdloze interieurs. Men voelt zich een beetje teruggeplaatst  
in de grote tijd van de Engelse landhuizen …

Madison Walnut kan flexibel gecombineerd worden met decente uni kleuren en stenen met fijn patroon.

  Naast de neutrale uni kleuren U1131 Zilvergrijs en U1233 Metaalzwart komt de houtstructuur van  
het warme, donkere walnoothout bijzonder goed tot zijn recht.

  Het karaktervolle r6261 Marokko crystal grey onderstreept de gedegen uitstraling van Madison Walnut  
en bouwt in de combinatie een interessante, verborgen spanning op.

  Opvallend en aantrekkelijk voor mensen met gevoel voor esthetiek: natuurlijke houten decors  
Madison Walnut laten zich altijd goed combineren met klassieke stenen decors zoals r6245 Travertin. 

 

KLEUrINSPIrATIE 

Klassieke chic in jachtige tijdenSierlijk-Boeiend                  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

r6261 | HPL      
Marokko crystal grey
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NIEUW

alu 1 | DST    
Alu 1, roestvaststaal-
kleur

r4317 | DST        
Everglade

U1131 | DST     
Zilvergrijs  

U1678 | HPL    
Oranje

U074 | DST       
Atlantik

De vochtige gebieden van de Everglades in Florida behoren tot de meest fascinerende natuurreservaten ter 
wereld. Het nationale park herbergt een rijke dierenwereld, onder andere alligators, poema's en de enige  
in het wild levende flamingo's in de Verenigde Staten. 

Het donkere, grof generfde houten decor r4317 Everglade  geeft een sterke indruk van de authenticiteit van  
de intacte flora en fauna aan de oostkust van de Verenigde Staten van Amerika. 

  Sterke contrasten kenmerken de combinatie van Everglades met de twee expressieve uni kleuren U1678 Oranje 
en U074 Atlantik. Het beschaafde U1131 Zilvergrijs wordt optimaal in de uitgebalanceerde kleuren compositie 
opgenomen.

  Het puristische echte metaal Alu 1 benadrukt de zilvergrijze glans van Everglade – ideaal in de buurt van 
metalen elementen zoals deurgrepen of -sloten.

KLEUrINSPIrATIE 

De schoonheid der natuur de ruimte gevenrustiek-Puristisch                  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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NIEUW

Schiefer 1 | HPL    
Schiefer 1, antraciet

r5830 | DST        
Atrium grijs

U018 | DST      
Basaltgrijs  

U1131 | DST    
Zilvergrijs   

U054 | DST        
Bourgogne rood  

Bij Atrium hebben wij heel bewust vragen opengelaten. Gaat het hier om beton? Is het grijs geverfd hout?  
Laat uw fantasie de vrije loop en stel met Atrium uw heel persoonlijke verhalen samen.

Met zijn decent gestructureerd grijs is Atrium een bepaalde nonchalance eigen en heeft u nog veel vrije  
ruimte om volledig nieuwe vormgevingsideeën te verwezenlijken.

  Maak heel bewust gebruik van het contrast tussen het lichte grijs van Atrium met het sterke, bijna  
zelfbewuste rood van U054 Bourgogne rood, om binnenruimten met een geheel individuele, emotionele 
dynamiek op te laden. Beide uni klassiekers U1131 Zilvergrijs en U018 Basaltgrijs laten het opvallend oplichten 
van Burgund nog beter tot zijn recht komen.

  Een meer rustige kleurenwereld schept u door Atrium grijs in een context met de donkere structuur  
van de klassieke Schiefer 1 te realiseren. 

KLEUrINSPIrATIE 

Een projectiescherm voor de vormgeving van  
eigen werelden

authentiek-casual                  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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Structurenoverzicht 
10 structuren in het DST-systeem

● 10 structuren in de meest verschillende vormen
● Perfecte hoogglans
● Verschillende matte uitvoeringen
● Natuuridentieke houtporiën
● Parrel-, gekuipte- en creatiefstructuren

STrUCTUrENOVErZICHT 

DST in de decor- en structuurkoppeling van de DST-collectie verkrijgbaar.

DST* alleen in de volgende formaten verkrijgbaar: DecoBoard P2 2800 x 2100 mm / NH, LI aanvullend in 5600 x 2100 mm, 
HPL, HPL-Compact en HPL-sandwichpaneel 2800 x 2070 mm

HPl alleen als HPL of HPL-sandwichpaneel in het formaat 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar. Meer mogelijkheden van de 
HPL - afmetingen kunt u vinden in het Totaalprogramma of op: www.pfleiderer.com

rU rustica / DST
rT rustic Touch HPl

MO  DST 
Montana 

aH DST*
Authentiek Houtporiën

NH  DST*
Natuur Houtporiën 

HG Hoogglans / DST*
HS Hoogglans speciaal HPl

SM Zijdemat / DST
MS Zijdemat Speciaal HPl

lI DST*
Linea

VV DST
Top Velvet

Ml DST
Mat lak

MP DST
Miniperl
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Noviteiten 2015 – 2016 
De nieuwste decortrends; leverbaar in kleurkoppeling

Inspiratie door optiek en haptiek. Hier vindt u de informatie over de beschikbaarheid van alle decornieuwtjes 
met de bijpassende standaard structuur in één oogopslag. 

Afwijkende uitvoeringen op aanvraag.

Voor de levering van onze collectie kunt u contact opnemen met onze dealers. 1) alleen geschikt voor verticale toepassingen.

Decoraanduiding NcS-code Metallic reflectie-
waarde

rapport-
beschrijving

Product om–
schrijving

Structuur lengte  
in mm

Breedte  
in mm

Dikte DecoBoard  
in mm

HPl

8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 0,8

U1509
Curcuma

S1050-
Y10r

0,54 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV 2.800 2.070 ●

U1510
Saffraan

S2050-
Y10r

0,38 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV 2.800 2.070 ●

U1876
Carambola

S2040-
G60Y

0,46 DecoBoard P2 VV / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV / HG 2.800 2.070 ●

U1877
Granny 
Smith

S2050-
G40Y

0,35 DecoBoard P2 VV / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV / HG 2.800 2.070 ●

U1878
Limette

S4040-
G40Y

0,17 DecoBoard P2 VV / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV / HG 2.800 2.070 ●

U1987
Antilope

S2570-
Y40r

0,22 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV 2.800 2.070 ●

U1988
Bison

S5040-
Y40r

0,15 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV 2.800 2.070 ●

U1989
Kodiak

S7020-
Y40r

0,11 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV 2.800 2.070 ●

r4285  
Sonoma  
eiken grijs

0,32 Geplankt,
onge-
schaafd

DecoBoard P2 rU 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL rU 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL rU 2.800 2.070 ●

r4317  
Everglade

0,16 Onge-
schaafd,
used look

DecoBoard P2 rU 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL rU 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL rU 2.800 2.070 ●

Decoraanduiding NcS-code Metallic reflectie-
waarde

rapport-
beschrijving

Product om–
schrijving

Structuur lengte  
in mm

Breedte  
in mm

Dikte DecoBoard  
in mm

HPl

8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 0,8

r4415
Eiken  
St. Tropez

0,36 Gebloemd
geplankt

DecoBoard P2 rU 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL rU 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL rU 2.800 2.070 ●

r4558
Fano Pine 
wit

0,56 Gebloemd
geplankt

DecoBoard P2 rU 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL rU 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL rU 2.800 2.070 ●

r4559
Fano Pine 
natuur

0,35 Gebloemd
geplankt

DecoBoard P2 rU 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL rU 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL rU 2.800 2.070 ●

r4564  
Spar Alpen 
natuur

0,32 Strepen,
geplankt,
Knoesten

DecoBoard P2 rU 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL rU 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL rU 2.800 2.070 ●

r4816  
Madison 
Walnut  
natuur

0,23 Gebloemd DecoBoard P2 MO 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL MO 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL MO 2.800 2.070 ●

r4822  
Madison 
Walnut

0,16 Gebloemd DecoBoard P2 MO 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL MO 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL MO 2.800 2.070 ●

r5822
Masuren 
Birch sand

● 0,48 Strepen
geplankt

DecoBoard P2 ML 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL ML 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL ML 2.800 2.070 ●

r5829
Fjord  
beuken  
licht

0,51 Gebloemd
geplankt

DecoBoard P2 ML 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL ML 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL ML 2.800 2.070 ●

r5830  
Atrium grijs

0,43 Geplankt,
used look

DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL VV 2.800 2.070 ●

F8563
Koper  
metallic 1)

S5020-
Y40r

● 0,28 DecoBoard P2 MP / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPL MP / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPL MP / HG 2.800 2.070 ●

COLLECTIE 
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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 verkoop- 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

 Vochtresistent
 Kras- en wrijfvast
 Stootvast
 Hittebestendig
  resistent tegen de gebruikelijke huishoud-

chemicaliën en reinigingsmiddelen
 Onderhoudsvriendelijk

Kanten.
Een ronde zaak.

KANTEN

Voor cPl-laminaatkanten:

Voor aBS-kanten:

Naast het basismateriaal, het decor en de structuur zijn het de kanten, die van DecoBoard of Duropal- 
Sandwichpaneel een geheel veredeld en volledig werkstuk maken. CPL-laminaatkanten en ABS-kanten ronden 
het totale plaatje optisch af en geven een beslissende bijdrage aan de duurzaamheid.

Ostermann Nederland BV
Nicolaus Ottostraat 11-7
7442 DV Nijverdal • Nederland
Telefoon: +31 (0) 548 620 606
Fax: +31 (0) 548 620 696
E-mail: verkoop.nl@ostermann.eu

Ostermann BeLux NV
I.Z. Begijnenmeers 44
1770 Liedekerke • België / Belgique
Telefoon: +32 (0) 53 68 17 51
Fax:  +32 (0) 53 64 82 64
Vlaanderen E-mail: verkoop.be@ostermann.eu
Wallonie E-mail: vente.be@ostermann.eu

Verdere contactgegevens vindt u op
www.ostermann.eu

Melaplast GmbH
Hans-Böckler-Straße 12
97424 Schweinfurt
Duitsland

Telefoon:  +49 97 21 65 99-0
Fax:  +49 97 21 65 99-90
E-mail: info@melaplast.de
www.melaplast.de


