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One Pfleiderer:
Inspirations close to you –
Voor uw eisen en uw succes.

Inspirations
close to you

Het merk Pfleiderer heeft zich opnieuw opgesteld. Uit het samengaan van
Pfleiderer Grajewo en Pfleiderer GmbH is een nieuw, internationaal en krachtig
merk voor houtproducten ontstaan.
In het kader daarvan konden wij alle productielocaties harmoniseren,
processen vereenvoudigen en ons productassortiment en serviceaanbod
optimaliseren. Zo heeft u toegang tot een wereldwijd identiek aanbod van
decors, structuren en formaten, uniek qua breedte en diepte.
Voor u betekent One Pfleiderer: een nog sterkere partner voor hoogwaardige
houtproducten, met voortreffelijke decoratieve oppervlaktecompetentie,
klantgerichte service en een consequente oriëntatie naar duurzaamheid.
En tenslotte ontelbare creatieve en praktijkgerichte “Inspirations close to you”.
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Bij de scheepsinrichting en bij de renovatie van schepen gelden
bijzonder hoge eisen. Pfleiderer heeft de passende materialen in
IMO-geteste kwaliteit, ook voor exclusieve projecten.
●●
●●
●●
●●

Ideaal voor interieurinrichting en renovatie
Er kan uit verschillende materialen gekozen worden
Gecertificeerde veiligheid door IMO-bewijs
Hoogwaardige oplossingen voor exclusieve projecten

Referenties: AIDAbella, AIDAblu, AIDAdiva, AIDAluna, AIDAmar, AIDAprima, AIDAsol,
AIDAstella, Anthem of the Seas, BC-Ferries, Carnival Breeze, Carnival Legend, Carnival
Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Sensation, Celebrity Eclipse, Celebrity
Equinox, Celebrity Reflection, Celebrity Silhouette, Celebrity Solstice, Color Fantasy,
Cunard Queen Mary 2, Disney Dream, Disney Fantasy, Fred Olsen, Braemar, HAL Eurodam,
HAL Nieuw Amsterdam, HAL Maasdam, Hapag Lloyd Europa, Hapag Lloyd Europa 2,
LD Lines, MS Bremen, MS Hanseatic, MSC Fantasia, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC
Splendida, MY Bermuda, MY Opal, MY Sunflower, NCL Breakaway, NCL Escape, NCL Getaway,
NCL Norwegian Epic, NCL Norwegian Gem, NCL Norwegian Jewel, NCL Norwegian Pearl,
NCL Pride of America, NCL Pride of Hawaii, Ovation of the Seas, Premicon Rivercruises,
RCCL Anthem of the Seas, RCCL Allure of the Seas, RCCL Jewel of the Seas, RCCL Oasis
of the Seas, RCCL Quantum of the Seas, RCCL Radiance of the Seas, RCCL Voyager class,
Regent Seven Seas Navigator, Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn, Starclipper /
Royalclipper, Stena Britannica, TUI Mein Schiff 1, 2, 3, 4, Viking River Cruises etc.

MSC Fantasia en MSC Splendida © MSC Crociere S.A.
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Scheepsinrichting
DST-System

Vormgevingsvrijheid
zonder grenzen.
Combineren met het
DST-systeem.

Scheepsinrichting
Referenties

AIDAprima
© Ingrid Fiebak fotografie

300 decors
14 structuren
20 basisplaten

DeCors

Structuren
Rci Quantum of the Seas
© Ingrid Fiebak fotografie

Basismaterialen

DST – D van decor, S van structuur, T van basismateriaal (Trägermaterial). Uniek in de
wereld van de houtproducten is het beproefde DST-systeem: met zijn hulp kunnen
producten van Pfleiderer – decors, structuren en basismaterialen – als gemelamineerde
platen, HPL en -elementen gecombineerd worden*. Daarvoor staat een omvangrijk
assortiment van uni kleuren, houtreproducties, steen- en creatieve decors ter beschikking, dat met design- en gebruiksgerichte structuren op een groot aantal basis
platen gecombineerd kan worden – van spaan- en vezelplaten voor de klassieke
meubel- en interieurafwerking, via brandbeveiligings- en vochtbestendige platen
tot aan speciale basisplaten als BalanceBoard voor de lichtgewicht en LivingBoard
voor ecologisch bouwen. Met talrijke materialen en ontelbare combinatiemogelijk
heden geeft het Pfleiderer-assortiment een bijna onbeperkte vormgevingsvrijheid
bij de interieurafwerking.

MS Koningsdam
© Holland America Line

*) Wij adviseren u graag:
Belangrijk: decor, structuur en basis kunnen de look en kleur van het eindproduct beïnvloeden. Zo kunnen er bij bepaalde productcombinaties
tussen DBS /HPL ondanks een identieke decor- of structuuraanduiding en de keuze van verschillende formaten en/of kwaliteiten ook binnen
hetzelfde producttype (HPL /DBS) afhankelijk van de fabricage lichte decor-structuurverschillen in het oppervlak ontstaan. Dergelijke afwijkingen
vormen geen gebreken. Bij bepaalde structuren (glans- en matstructuren) is een speciale gevoeligheid te verwachten. Opdat u met onze producten
steeds het beste resultaat behaalt en om mogelijke afwijkingen vooraf op te helderen, geven wij u graag individueel advies.
Meer referenties vindt u op www.pfleiderer.com
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Scheepsinrichting
Decoratieve platen met IMO-certificaat

Meubel- en interieurinrichting

Bijzonder ecologisch

Lichtgewicht

Vochtbestendig / vochtdicht

Scheepsinrichting

Moeilijk ontvlambaar

Deuren

Design individualiseerbar

Scheepsinrichting
Decoratieve platen met IMO-certificaat

Geschikt voor levensmiddelen

Decoratieve platen
met IMO-certificaat

Duropal-HPL IMO
Decoratieve hogedrukkunststofplaat conform EN 438-3 met de IMO-classificatie
‘Low Flame-Spread Surface Material’ met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde
achterzijde.

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

2.350

1.050 / 1.300

0,8

2.800

2.070

3.050

1.300

4.100

1.300

5.300

5.600

1.300

2.070

CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV

0,6

AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

0,8

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

1,0 / 1,2

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

0,8

CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV

0,5

CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV

0,6

CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV

0,8

CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU /
SM / SX / TC / VV

0,6 / 0,8

CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV

1,2

FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV

0,6

AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

0,8

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

1,0 / 1,2

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

Toepassingsgebieden
Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting.
In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

Producteigenschappen
Productnorm

EN 438-3

Dichtheid

1.350 kg/m³ (ISO 1183)

Goedkeuringen

MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

Duropal-HPL / Metallic
Duropal-HPL / Metallic Pyroex

Duropal-HPL / Metallic IMO

Melamineharsdecorpapier

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen,
achterzijde geschuurd
Mein Schiff 4 © TUI Cruises
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Scheepsinrichting
Decoratieve platen met IMO-certificaat

Scheepsinrichting
Decoratieve platen met IMO-certificaat

Duropal-HPL Metallic IMO

Duropal-flameprotect compact IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in IMO-geteste kwaliteit en de classificatie
‘Low Flame-Spread Surface Material’, waarvan het decoroppervlak een bijzonder
optisch metallic effect door parelmoerpigmenten heeft. De achterzijde is verlijmbaar
geschuurd.

Brandwerende plaat met de IMO-classificatie ‘Low Flame-Spread Surface Material’
van primair minerale bestanddelen, met witte kern en aan beide zijden een decoratief
melamineharshoppervlak.

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

2.800

2.070

0,6

4.100

5.600

Structuren

1.300

2.070

AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

0,8

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

1,0 / 1,2

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

0,5

CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV

0,6

CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV

0,8

CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS /
NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

2.800

2.070

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15

HG / MP / SM / VV

Toepassingsgebieden
In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere
eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouw
elementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

0,6

AH / LI / ML / MO / MP / RU / SM / SX / VV

0,8

AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

Producteigenschappen

1,0 / 1,2

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

Kernmateriaal

Minerale compacte plaat
Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen.
Geschikt voor toepassingsgebieden waraan bijzonder strenge eisen worden gesteld aan de
brandwerendheid.

Dichtheid

1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³

Goedkeuringen

MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material
TC: Low Flame-Spread Surface Linings

Toepassingsgebieden
Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid 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 toepassingen wordt niet aanbevolen.

Producteigenschappen
Productnorm

met EN 438-8

Dichtheid

1.350 kg/m³ (ISO 1183)

Goedkeuringen

MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

Duropal-HPL / Metallic
Duropal-HPL / Metallic Pyroex

Duropal-HPL / Metallic IMO

Melamineharsdecorpapier

Duropal-flameprotect compact
Duropal-flameprotect compact IMO

Melamineharsdecorpapier
Minerale
compacte plaat

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen,
achterzijde geschuurd
Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Melamineharsdecorpapier

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Scheepsinrichting
Decoratieve platen

Decoratieve platen
productkeuze

Scheepsinrichting
Decoratieve platen

DecoBoard Balance
Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel
groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

5.310 / 2.655

2.100

22 / 25 / 28 / 38

MP / RU / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

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.

Producteigenschappen
Basismateriaal

BalanceBoard
Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel
groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen volgens het plaattype LP2.

Brandverloop

normaal ontvlambaar

Formaldehyde-emissieklasse

E1

BalanceBoard is onderscheiden met:
• Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia (“Speciale prijs duurzaamheid“)
• Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
• DesignPlus 2011 materialvision
• iF award product design 2012
• Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): Innovatief product 2011

BalanceBoard is genomineerd voor:
• Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
• German Design Award 2012 en 2013

DecoBoard Balance

Melamineoppervlak

BalanceBoard

Melamineoppervlak

AIDAprima © Ingrid Fiebak Fotografie
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Scheepsinrichting
Decoratieve platen

Scheepsinrichting
Decoratieve platen

DecoBoard Balance HD

DecoBoard P2

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis
van snel groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve
gemelamineerde toplaag.

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve
gemelamineerde toplaag.

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

5.310 / 2.655

2.100

16 / 19

MP / RU / VV

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

2.800

2.100

8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 /
28 / 30 / 32 / 38

AH / HG / LI * / LN ** / ME * / ML* / MO / MP / RU / SM /
VV

3.200

2.100

8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30

MP / SM / VV

4.100

2.100

16 / 18 / 19

MP / SM

5.310 / 2.655

2.100

8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 /
28 / 30 / 32 / 38

FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV

50 *

MP / SM ** / VV

5.600 / 2.800

2.100

8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 /
28 / 30 / 32 / 38

AH / FM / LI * / LN ** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM /
SX / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

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.

Producteigenschappen
* Beschikbaar decorprogramma op aanvraag
** Op aanvraag verkrijgbaar

Basismateriaal

BalanceBoard HD
Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel
groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312-P2.

Brandverloop

normaal ontvlambaar

Toepassingsgebieden

Formaldehyde-emissieklasse

E1

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

BalanceBoard is onderscheiden met:
• Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia (“Speciale prijs duurzaamheid”)
• Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
• DesignPlus 2011 materialvision
• iF award product design 2012
• Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): innovatief product 2011

Producteigenschappen
Basismateriaal

ClassicBoard P2
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende
doeleinden in droge ruimtes.

Brandverloop

normaal ontvlambaar
D-s2, d0

Formaldehyde-emissieklasse

E1
EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

BalanceBoard is genomineerd voor:
• Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
• German Design Award 2012 en 2013

DecoBoard Balance HD

DecoBoard P2

Melamineoppervlak

Melamineoppervlak

BalanceBoard HD

ClassicBoard P2

Melamineoppervlak

Melamineoppervlak

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Scheepsinrichting
Decoratieve platen

Scheepsinrichting
Decoratieve platen

DecoBoard Individual P2

DecoBoard P3

Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven
in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde
is standaard wit.

Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve
gemelamineerde toplaag voor de vochtige ruimtes.

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

2.800

2.100

16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38

AH / HG / MP / MO / SM / VV

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

2.800

2.100

10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

AH / HG / LI * / ME * / ML* / MO / MP / RU / SM / VV

5.600 / 2.800

2.100

10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

AH / FM / LI * / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX /
VV

Toepassingsgebieden

* Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve
interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen,
in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt
niet aanbevolen.

Toepassingsgebieden
Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vocht
bestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

Producteigenschappen
Basismateriaal

ClassicBoard P2
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312,
geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Brandverloop

normaal ontvlambaar
D-s2, d0

Formaldehyde-emissieklasse

E1

DecoBoard Individual P2

Basismateriaal

ClassicBoard P3
Melanineharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312,
geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

Brandverloop

normaal ontvlambaar
D-s2, d0

Formaldehyde-emissieklasse

E1

DecoBoard P3

Melamineharsmotiefdruk

Melamineoppervlak

ClassicBoard P2

ClassicBoard P3

Melamineoppervlak

Melamineoppervlak

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Producteigenschappen
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Scheepsinrichting
Decoratieve platen

Scheepsinrichting
Decoratieve platen

Duropal-HPL Compact, zwarte kern
Compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit en de classificatie CGS
conform EN 438-4. Met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melaminehars

Duropal-HPL Compact Metallic,
zwarte kern
Compacte hogedrukkunststofplaat met zwarte kern in standaard kwaliteit. Parelmoer
pigmenten geven een elegant, optisch metallic effect aan het decoroppervlak.

oppervlak.
Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

Structuren

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

2.800

1.860

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

2.800

2.070

4.100

1.300

5.600

2.070

Structuren

HG / MO / MP / SM / VV

2.800

1.860

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MO / MP / SM / VV

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MO / MP / SM / VV

2.800

2.070

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MO / MP / SM / VV

3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15

MP / TC / VV

4.100

1.300

3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15

MP / TC / VV

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MP / VV

5.600

2.070

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15

HG / MP / VV

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten. Bij verhoogde hygiënische
vereisten in ziekenhuizen, laboratoria en de medische sector, voor winkel- en keukeninrichtingen en overal waar een bijzondere
robuustheid van het materiaal verlangd wordt. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen,
in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden.

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten en bij verhoogde hygiënische
vereisten in verkoopruimtes of klinieken. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen, in het
bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend
geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen
wordt niet aanbevolen.

Producteigenschappen
Productnorm

EN 438-4

Kernmateriaal

Compacte kunststof plaat zwart
Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor
toepassingen met hoge belasting.

Brandverloop

normaal ontvlambaar
Dikte 6 mm – 15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Duropal-HPL Compact / Metallic, schwarzer Kern
Duropal-HPL Compact / Metallic Pyroex, schwarzer Kern

Abb. Querschnitt Korrektur Farbe auf
schwarz!!!

Productnorm

EN 438-8

Kernmateriaal

Compacte kunststof plaat zwart
Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor
toepassingen met hoge belasting.

Brandverloop

normaal ontvlambaar
Dikte 6 mm – 15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Duropal-HPL Compact / Metallic, schwarzer Kern
Duropal-HPL Compact / Metallic Pyroex, schwarzer Kern

Abb. Querschnitt Korrektur Farbe auf
schwarz!!!

Melamineharsdecorpapier

Melamineharsdecorpapier

Cellulosebanen
geïmpregneerd met
harsen zwart

Cellulosebanen
geïmpregneerd met
harsen zwart

Melamineharsdecorpapier

Melamineharsdecorpapier

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Producteigenschappen

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Scheepsinrichting
Decoratieve platen

Scheepsinrichting
Decoratieve platen

Duropal-HPL SolidColor

Duropal-Verbundelement populier-fineer
Duropal-sandwichpaneel
Pappel-Furnier

Homogeen gekleurde hogedrukkunststofplaat voor zeer hoge eisen aan esthetiek,
functionaliteit en duurzaamheid. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

Populier-fineerplaat, AW
Pappel-Furnierplatte,
AW100
100vochtvast
feuchtefest
verlijmd,
verleimt,
aanbeidseitig
beide zijden
belegt
afgewerkt
mit Duropal-HPL
met Duropal-HPL
bzw.
Duropal-HPL
c.q.
Duropal-HPL
Metallic.
Metallic.
Für höchste
Voor zeerAnsprüche
hoge eisen
anaan
Feuchtebeständigkeit
vochtbestendigheidund
en maatvastheid
Stehvermögenbij
bei geringem
licht
gewicht. Eigengewicht.

Formaat in mm
Lengte

Breedte

Dikte

2.350

1.300

2.800
4.100

5.600

Structuren

Decors

Formaat in mm
Lengte
Breedte

HPL-dikte
in mm

Totale dikte
in mm

Structuren

0,8

VV

U11026 / U11027 / U12000 / U12188

2.800

0,8

16,6 / 19,6

AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

2.070

0,8 / 1,2

HG / SM / VV

U11026 / U11027 / U12000

1.300

0,8

SM / VV / XM

U11026 / U11027 / U11525 / U12000 / U12168 /
U12188 / U12290 / U16001

1,2

HG

U11026 / U11027

SM / VV

U11026 / U11027 / U12290 / U16001

HG / SM / VV

U11026 / U11027 / U12000

2.070

0,8 / 1,2

2.070

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

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden
De door-en doorgekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief
en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld archieven en rekken,
meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor bereiken, die aan
grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

Basismateriaal

Populier-fineerplaat
Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere
bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.

Volumegewicht

ca. 450 kg/m³

Brandverloop

normaal ontvlambaar

Formaldehyde-emissieklasse

E1

Producteigenschappen
Productnorm

met EN 438-9

Decors

U11026 (U1026)
Kristalwit

U11027 (U1027)
IJswit

U11525 (U1039)
Office wit

U12168 (U1168)
Kasjmiergrijs

U16001 (U1184)
Grijs zand

Duropal-HPL SolidColor

U12188 (U1188)
Lichtgrijs

U12000 (U1200)
Vulkaanzwart

U12290 (U1290)
Antracietzwart

Duropal-Verbundelement Pappel-Furnier

Melamineharsdecorpapier

HPL / HPL Metallic

Populier fineerplaat
Cellulosebanen
geïmpregneerd met
harsen, achterzijde
geschuurd
Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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HPL / HPL Metallic

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com
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Scheepsinrichting
Duurzaamheid

Monsterservice

Opdat u met een
goed geweten met
ons kunt werken.

Tel.: + 31 (0) 73 / 522 22 25
info @ pfleiderer.nl
www.pfleiderer.com

Heeft u vragen ?
Wij staan u
graag te woord.

Duurzaam denken en handelen is de voorwaarde voor de toekomst van ons allen.
Ook bij uw klanten groeit het bewustzijn voor duurzaam geproduceerde producten
en producten voor gezond wonen permanent.
Pfleiderer let bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid
ervan. Op alle toepassingen – economisch, ecologisch en sociaal: onze producten
vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van
een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Bij de productie let Pfleiderer op ab
solute ecologie, zoals bijvoorbeeld bij de formaldehydevrij verlijmde plaat LivingBoard,
sinds nagenoeg vier decennia synoniem voor duurzaam bouwen.

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog:
ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen
onze partners van ons ook punctuele verkoops- en
serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven
de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk.
Heeft u een concreet project of alleen een vraag ?
In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken –
en naar uw telefoontje.

Ook als werkgever hebben wij een speciale verantwoordelijkheid: daarom heerst in
onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen
verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet
schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.
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Tel.: + 49
31 (0)
(0)73
91 /81522
/ 2822
480
25
Fax:
info @ pfleiderer.nl
+ 49 (0) 91 81 / 28 482
samples
www. pfleiderer.com
@ pfleiderer.com

© 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 veranderingen 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.

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.

Foto omslag: TUI Mein Schiff 3 © TUI Cruises

Pfleiderer Benelux B.V. ∙ Afdeling Info ∙ De Ketting 16 A ∙ 5261 LJ Vught ∙ Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 ∙ info@pfleiderer.nl ∙ www.pfleiderer.com
Pfleiderer Deutschland 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

1 · 2017 · FRI · 34667750 · Beschermrecht: 1,75 EUR · Wijzigingen voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

48
Monsterservice
h-Musterservice

Inspirations
close to you

Scheeps
inrichting
Gecertificeerde veiligheid
door IMO-documentatie

