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                        Newsletter december 2018 
 

Glædelig jul med de mest efterspurgte og solgte paneler i 2018 (se også billederne under teksten): 

 

KoskiDecor fra Koskisen®  
KoskiDecor® eco transparent bliver fremstillet af finsk birke-krydsfinér. Begge pladesider er belagt med 

ECOCOLOUR, der fås i flere forskellige individuelle farver med den typisk gennemsigtige melamin overflade. 

 

Spejlglans-plader fra 3B spa 

Disse plader består af en MDF-kerne, som er belagt med en spejlfolie, fremstillet af genbrugt PET-plast. 

Pladerne kan tilskæres med snedkerværktøj og afgiver ved brud ingen skår. 

 

PrimeBoard XTreme Matt eller PrimeBoard XTreme Højglans fra Pfleiderer 
Med PrimeBoard præsenteres et træbaseret panel, der kombinerer et tiltalende udseende med optimal 

funktionalitet og høj styrke. Det er lige meget, om man vælger PrimeBoard XTreme Matt eller PrimeBoard 

XTreme Højglans, for takket være en optimal farvekombination kan Pfleiderers PrimeBoard anvendes og 

kombineres fleksibelt. 

 

Rullebeton og rullerust fra StoneslikeStones 
Betonvægge eller rustne metalpaneler kan fremstilles med hhv. RollBeton eller RollRost som overflade. 

Disse limes som tapet på grundpladerne og kommer derved til at virke naturlige og autentiske. 

 

MSD stenpaneler fra StoneslikeStones 

MSD stenpaneler fra StoneslikeStones består af naturtro kopier af stenvægge i størrelsen ca. 130 

cm x 330 cm, eller ca. 235 cm x 130 cm, der sammensat bliver til en hel stenvæg med nærmest 

ubegrænsede design-muligheder til indretningen. 
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KoskiDecor fra Koskisen 

 

 
Spejlglans-plader fra 3B spa 

 

        

 

PrimeBoard fra Pfleiderer (PrimeBoard XTreme Højglans og PrimeBoard XTreme Matt).
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Rollrost og Rollbeton fra StoneslikeStones

 

Stenpaneler fra StoneslikeStones 
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