
HOUTFINEER

eiken mat wit eiken bahamablank eiken mat zwarteiken mat lichtgrijseiken mat bruingrijseiken mat lichtgrijs noten mat lichtgrijsnoten bahamablank

Houtfineer is een natuurproduct dat door invloed van daglicht zal verkleuren. 
Voor eiken wild en noten wild kunnen de kleuren worden aangehouden van het standaard eiken en noten hieronder, echter met een wilder onregelmatig vlampatroon

eiken mat donkerbruin bubinga bahamablank

FENIX

De afgebeelde stalen op deze pagina zijn ter indicatie, deze kunnen qua kleur en structuur afwijken van het echte materiaal.

Fenix 0029 wit Fenix 0716 beigegrijsFenix 0720 zwartFenix 0718 grijs Fenix 0717 leemgrijsFenix 0719 beigeFenix 0725 lichtgrijs Fenix 0724 basaltgrijs

HPL EN MELAMINE 

W10410 MP wit U15133 MP kiezel U18074 MP atlanticU18079 pacificU16001 MP zand R20095 eiken MilanoR20075 eiken St. 
Tropez

R20038 MO eiken 
Natuur

R30011 noten 
Madison

VAN DUROPAL- Andere kleuren of houtprinten uit de Duropal collectie op aanvraag leverbaar.

R30021 noten Milano



METALLIC LAK

De afgebeelde stalen op deze pagina zijn ter indicatie, deze kunnen qua kleur en structuur afwijken van het echte materiaal.

lak M94 goud metallic lak M95 koper metallic lak M98 grafiet metalliclak M97 grijs aluminiumlak M96 wit aluminium

UNI- EN EFFECTLAK

lak U61 uni helderwit
lak E61 effect helderwit

lak U89 uni lichtzand
lak E89 effect lichtzand

lak U62 uni ecru
lak E62 effect ecru

lak U75 uni warmgrijs
lak E75 effect warmgrijs

lak U60 uni zwart
lak E60 effect zwart

lak U81 uni zeeblauw
lak E81 effect zeeblauw

lak U87 uni pacific
lak E87 effect pacific

lak U80 uni zwartgrijs
lak E80 effect zwartgrijs

lak U70 uni donkergrijs
lak E70 effect donkergrijs

lak U88 uni aquagroen
lak E88 effect aquagroen

Andere lakkleuren kunnen tegen meerprijs gekozen worden uit alle RAL, NCS of Sikkens kleuren.

lak U74 uni beigegrijs
lak E74 effect beigegrijs

lak U69 uni bruingrijs
lak E69 effect bruingrijs

lak U85 uni mosterdgeel
lak E85 effect mosterdgeel

lak U67 uni vuurrood
lak E67 effect vuurrood

lak U77 uni robijnrood
lak E77 effect robijnrood

lak U73 uni taupe
lak E73 effect taupe

lak U79 uni olijfgroen
lak E79 effect mosterdgr.

lak U86 uni signaaloranje
lak E86 effect signaalor.

lak U59 uni leemgrijs
lak E59 effect leemgrijs

lak U58 uni lichtgrijs
lak E58 effect lichtgrijs

lak U56 uni blauwgrijs
lak E56 effect blauwgrijs

lak U57 uni groengrijs
lak E57 effect groengrijs


