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Korte planken  
in houtmotief

WATERVAST

EASY-FIX

MULTIFUNCTIONEEL

Hoewel we hier speciaal aandacht aan besteden, kan de vermelde of gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig zijn.  
Alle informatie wordt te goeder trouw vermeld en weerspiegelt onze huidige kennis. 

Daarom kan deze niet tegen ons worden gebruikt.

5 411090 036186

KORTE PLANKEN

10 JAAR GARANTIE



x 101200 mm 167 mm 6 mm

2 m2

WATERVAST
Onze bedrukte 

panelen zijn watervast en 
duurzaam. In tegenstelling tot 
producten uit hout verbuigen, 
splijten of delamineren onze 
panelen niet.

10 JAAR GARANTIE
Dumaplast biedt een 

garantie van 10 jaar wat meer is 
dan voor gelijkaardige producten 
op de markt. 

EASY-FIX
Dankzij het tand- en 

groefsysteem kan je de planken 
snel en makkelijk bevestigen op 
de wand met lijm.

KORTE PLANKEN
De wandpanelen 

zijn verkrijgbaar in een breedte 
van 16,7 cm en een lengte van 
1,2 m. De producten kunnen als 
echte houten planken worden 
geïnstalleerd met lijm.

MULTIFUNCTIONEEL
De panelen met  

SMP technologie kunnen overal 
in huis gebruikt worden. 

WATERVASTE 
MUURBEKLEDING 
MET BEDRUKKING IN 
HOGE RESOLUTIE !

Dumapan is ons 
standaardgamma van watervaste 
wand- en plafondpanelen uit 
kunststof. SMP staat voor 
“synchronized multicolour 
printing”, een nieuwe techniek 
waarbij onze hoogtechnologische 
drukmachine in hoge resolutie 
van 360 dpi fotorealistische 
beelden kan drukken op onze 
producten. Hierdoor krijgt je 
wand een bijzonder realistische 
en natuurgetrouwe look.

973 COTTAGE BEIGE

977COTTAGE GRIJS

974 COTTAGE BLAUW 975 COTTAGE BRUIN

979 COTTAGE WIT

976 COTTAGE GEEL
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