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WERKBLADEN
 HPL werkbladen & gelameleerde panelen

Resopal HPL werkbladen

0105-90 Pearl White

3236-90 Eternal Iron

4389-60 Nakuro Block

3533-EM Ruby Limescale

4411-60 Bluster Block

3505-XX Raja Black

3510-60 Kerala

3490-EM Tagus Slate

Voorraadprogramma Vanrobaeys
Alle bovenvermelde decoren zijn uit voorraad leverbaar op comfortspan (3650 x 600 x 38mm). Er zijn bijhorende 

kantstroken op voorraad (3650 x 44 x 0,8mm). Profiel: D-profiel radius 3mm

D-Profiel Radius 3mm

Voorraadprogramma Duitsland
De totale Resopal® werkbladencollectie omvat > 50 kleuren. 
Deze zijn op breedte van 600mm beschikbaar op spaan 660 densiteit in 
plaats van comfortspan. Zie staalkaart.

Print HPL werkbladen
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U-ProfielVoorraadprogramma Vanrobaeys

 Afmeting 4200 x 600 x 38mm

 Afmeting 4200 x 900 x 38mm

 Kantstroken 4200 x 45 x 0.7mm

 U-profiel - radius 6mm

Andere kleuren en profielen op aanvraag. Zie staalbundel.

Radius 6mm
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HPL werkbladen
Tanaspeed/SprinterPower is een gebruiksklare, snel werkende en krachtige kunststofreiniger, die alle soorten vuil 
zoals minerale, dierlijke of plantaardige vetten, vingerafdrukken, nicotine, cosmetica-, roetresten en schoenpoets 
eenvoudig en moeiteloos oplost. Het product is bij uitstek geschikt voor het gebruik op alle matte, hoogglanzende 
en geprofileerde kunststofoppervlakken (oppervlakken die van een kunststoflaag zijn voorzien). Niet gebruiken voor 
plexiglas en gelakte materialen. 
 
Gelameleerde panelen
Werkbladolie wordt gebruikt voor de basisbehandeling en verzorging van keukentafelbladen en meubelen. De olie 
dringt in het behandelde oppervlak en maakt het sterk water- en vuilafstotend. Werkbladolie, Naturel geeft donkere 
houtsoorten een gouden tint, terwijl Werkbladolie, Wit het hout een lichte tint geeft. Het oppervlak ongeveer 2 keer 
per jaar of naar behoefte met werkbladolie onderhouden.

Onderhoud en verzorging werkblad 

Gelameleerde panelen

2016-10

GESTOOMDE BEUK
 Lamellen standaard 35-55mm 
 Verpakt in folie
 Lamellen uniform per paneel 

Voorraadprogramma (mm) 40

4500 x 650 ●

EIK 
 Lamellen standaard 35-55mm
 Verpakt in folie
 Lamellen uniform per paneel

Voorraadprogramma (mm) 40

4500 x 650 ●

MASSIEF VERLIJMD PANEEL RUBBERWOOD

Voorraadprogramma (mm) 18 33 40 44 56

A/B 2750 x 1100 ●

A/B 4500 x 650 ● ●

A/B 4500 x 1100 ● ● ● ● ●

A/C 4500 x 1100 ●

 Lamellen standaard 40-52 mm   Verpakt in folie   Lamellen uniform per paneel


