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DE NIEUWE GENERATIE WERKBLADEN VAN PFLEIDERER

DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN



DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

DUROPAL COMPACT- 
WERKBLADEN
DE NIEUWSTE TREND  
VOOR KEUKENS
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Geen oppervlak in de keuken wordt zo intensief gebruikt als  

het werkblad. Een keukenwerkblad moet slijt- en krasvast zijn,  

bestand tegen hoge temperaturen en geschikt voor levensmid-

delen. Daarbij is het een blikvanger in het keukendesign. 

Onze Duropal Compact-werkbladen bieden precies wat  

klanten vragen als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid  

en trends. De verfijnde werkbladen zijn van bescheiden dikte.  

Ze zijn de perfecte oplossing voor de moderne, elegante keuken. 

Een volwaardig alternatief voor natuursteen!

TOPKWALITEIT 

Duropal Compact-werkbladen zijn gemaakt van massief, 

compact HPL (high pressure laminate) met een dikte  

van 12 mm. Ze zijn vochtbestendig en uitstekend geschikt 

voor intensief, dagelijks gebruik.

AANTREKKELIJK DESIGN 

Onze collectie bestaat uit 12 fraaie designs, waaronder  

moderne uni-decors, authentieke steen- of natuurlijke 

houtlooks.

 



DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN 
Een dun werkblad met buitengewone 

eigenschappen, door het verfijnde design 

passend bij de nieuwste trends.

4

DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Eigenschappen

BESTAND TEGEN:

•  Stoten

•  Stoom

•  Koffie- en theevlekken

•  Rodewijnvlekken

•  Hoge temperaturen

TIJDLOOS ELEGANT:

•   exclusief en modern design

•   homogene kern in drie kleuren:  

     wit, grijs en zwart 

•  uniforme dikte 12 mm

•  geen kantafwerking nodig

ZEER LANGE LEVENSDUUR:

•  hoogwaardig, duurzaam HPL 

•  zelfdragend en niet-corrosief

•  stootvast 

•  bestand tegen hoge temperaturen  

    en hete stoom 

•  bestand tegen vuil, koffie-, thee-  

    en wijnvlekken

•  volledig waterafstotend

BETROUWBAAR EN FUNCTIONEEL:

•  met levensmiddelencertificaat  

•  eenvoudig te reinigen, 

    zowel droog als nat 

•  bestand tegen oplosmiddelen 

    en desinfectanten

•  eenvoudig te verwerken

DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Voorbeelden
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DUROPAL HPL COMPACT 
ACHTERWAND

Duropal HPL Compact achterwand is in de volgen-

de grootte verkrijgbaar: 4.100 x 120 x 12 mm (aan 

een lange kant bewerkt – gefreesd en afgekant.

Het is een voordelig en hygiënisch alternatief 

voor tegels.

 

Breid uw Duropal Compact-werkblad uit met  

de bijpassende Duropal HPL Compact achterwand.

DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN  

MET AFGEWERKTE KANT

Alle 12 Duropal Compact-werkbladen hebben afgewerkte 

zijkanten, zoals in de afbeelding hiernaast te zien is.  

Werkbladen van het formaat 4.100 x 640 x 12 mm zijn 

aan een lange kant afgewerkt (gefreesd en afgekant). 

De werkbladen van het formaat 4.100 x 950 x 12 mm zijn 

aan beide lange kanten afgewerkt (afgekant).  

Ideaal voor vrijstaande keukendelen.

１ mm

１ mm

１ mm

１ mm

Beharste
cellulosebanen zwart

Melanine met  
decorpapier

Melanine met  
decorpapier



DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Inspiraties

R55004 
Ponderosa Pine
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F76044 
Bellato grijs
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DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Inspiraties



DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Designcollectie
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A B C D

1

2

3

U11102                                                           CM
Chalk

U12188                                                          CM 
Lichtgrijs

U12290                                                         CM
Antracietzwart

F76026                                                          GR 
Ceramico roest

F76044                                                         CM 
Bellato grijs

F76054                                                          GR 
Bruin metallic

R20065                                                         RC 
Mountain Oak donker

R55004                                                         RC 
Ponderosa Pine

S60019                                                         GR 
Crick

S63007                                                         CM 
Oriental Stone bruin

S63009                                                        CM 
Marmer Carrara

S63028                                                        CM 
Nero Portoro

UNIEKE DESIGNCOLLECTIE

UNIVERSEEL FORMAAT
Alle Duropal Compact-werkbladen zijn in de volgende formaten verkrijgbaar:  

4.100 x 640 x 12 mm

4.100 x 950 x 12 mm

HOMOGENE KERN
Afgestemd op het gekozen design kunt u kiezen voor een kern  

in de best passende kleur: wit, grijs of zwart.
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DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Structuren

Code                                      Decoraanduiding Structure  Kern

U11102 Chalk CM wit

U12188 Lichtgrijs CM grijs

U12290 Antracietzwart CM zwart

F76026 Ceramico roest GR zwart

F76044 Bellato grijs CM grijs

F76054 Bruin metallic GR zwart

R20065 Mountain Oak donker RC zwart

R55004 Ponderosa Pine RC zwart

S60019 Crick GR zwart

S63007 Oriental Stone bruin CM zwart

S63009 Marmer Carrara CM grijs

S63028 Nero Portoro CM zwart

AUTHENTIEKE STRUCTUREN

Een markante, diepe structuur met  

mat-effect, ziet eruit en voelt aan als  

natuursteen. 

Zeer authentieke houtstructuur. De lineaire 

textuur versterkt de authentieke houtlook.

Een elegante, matte structuur, die – 

volgens de laatste trends – perfect past 

bij een sober steendesign.

GR Solid granite

RC Rustic

CM Supermatt



S63007 
Oriental Stone 
bruin
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F76026 
Ceramico roest
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DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Inspiraties

DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Inspiraties



DUROPAL COMPACT-WERKBLADEN

Contact

www.pfleiderer.nl

Pfleiderer Group is een toonaangevende fabrikant van materialen en oplossingen voor de meubel-  

en constructie-industrie. Het bedrijf heeft een jaaromzet van ongeveer 1 miljard euro en heeft ongeveer 

3.600 werknemers in dienst. De twee hoofdkantoren zijn gevestigd in Wrocław (Polen) en in Neumarkt 
(Duitsland). Pfleiderer heeft 9 productievestigingen in Duitsland en Polen, naast verkoopkantoren  

in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zwitserland, Zweden, Oostenrijk, Roemenië en Frankrijk. 

De Pfleiderer Group levert een breed scala aan producten en uitgebreide diensten aan bedrijven uit  

de meubelindustrie, de handel in houtmaterialen, interieurdecoratie, constructiebedrijven, enzovoorts. 

Pfleiderer is eigenaar van de merken Duropal en Thermopal en een handelspartner voor de industrie, 

handel en ambachtelijke sectoren, ontwerpers en architecten. De onderneming heeft een notering op 
de beurs van Warschau onder de naam Pfleiderer Group S.A.

MONSTERSERVICE

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

info @ pfleiderer.nl

www. pfleiderer.com

© Copyright 2018 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.

Pfleiderer Benelux B.V.  ·  Afdeling Info  ·  Europalaan 30 · 5232 BC ’s-Hertogenbosch  ·  Nederland

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

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
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