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Van retro-speels via puristisch naar postmodern: Wonen en werken heeft nog nooit zo  

veel facetten gehad als in onze turbulente tijden. De vormgevende mogelijkheden  

die zich tegenwoordig aandienen voor Interior Design zijn dienovereenkomstig breed. 

Nieuwe ideeën? De huidige woontrends, die wij u op de volgende pagina‘s presenteren,  

bieden u veel inspiratie voor fascinerende interieurs in de privé- en publieke sector.  

Niets is meer in trek dan het individu – en dit is uw kans om volledig nieuwe concepten  

te realiseren! 

Op het gebied van kleuren, materialen en speciale haptiek ondervindt u bij Pfleiderer  

praktisch geen grenzen. Onze hoogwaardige hout-, metaal-, steen-, textiel- en  

terrazzo-decors kunnen niet alleen op verschillende manieren worden gecombineerd,  

maar zijn ook functioneel goed doordacht en van meet af aan ontworpen voor de  

meest uiteenlopende toepassingen. 

Blader gewoon door ons actuele assortiment - en ontdek hoe uitgebreid wij  

uw projecten met onze producten kunnen ondersteunen. U weet het immers:

INSPIRATIONS ARE CLOSE TO YOU.

R34032
Postland Essen 
zwart

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

ONE PFLEIDERER:  
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – 
VOOR UW EISEN EN  
UW SUCCES.
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R34033 
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EIKEN, PIJNBOOM, ESSEN

KERAMIKTEXTIEL: 
LINNEN, 
VILT &  
KARO  
RUITSTOF

1 WOONTREND  
AUTHENTICITEIT & VAKMANSCHAP

'Hygge' is het toverwoord waarmee actuele woontrends momenteel het liefst 

worden aangeduid – een Deens begrip dat bovenal staat voor gezelligheid. 

En zo is de Scandinavische stijl, met zijn duidelijke lijnen en een eigentijdse 

interpretatie van traditionele materialen, weer in zwang. Lichte houttinten, 

textielelementen met een speciaal tastgevoel en ingetogen kleuren zorgen 

voor een warme, natuurgetrouwe en behaaglijke sfeer. 
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HYBRIDE METAALLINNEN

TEXTIEL: JEANS

SCHILFINEER 
& OSB

Beton en staal als bouwmaterialen worden niet langer verborgen in het  

interieur, maar expliciet zichtbaar gemaakt. Meubels en accessoires leiden  

de kleurenwereld verder naar warme en koele grijstinten – en geven soms  

spannende accenten door ruwe oppervlakken en 'wilde' houtnerven.  

Filigrane elementen van licht hout contrasteren met grote ruimtes en royale  

oppervlakken. Hard en zacht versmelten tot een harmonieus geheel.

WOONTREND  
UNDERSTATEMENT & NONCHALANCE 2

SCANDINAVISCH  
PURISME: TEAK

EIKEN
ZILVER

GRIJS

    
  
 

STAAL



98

STEMPELPRINT 

TERRAZZO CRAQUELÉET
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3 WOONTREND   
AFZONDERING & TRADITIE

Interieurs zoals buiten in de natuur: van een afstand gezien lijkt het landschap  

in rust te zijn. Toch is elke vierkante centimeter vol leven. Mozaïek, Terrazzo  

of Craquelée – veel kleine oppervlakken met verschillende decors en structuren 

creëren contrasten en zorgen voor variatie in detail. Desondanks vormen ze  

een harmonieus geheel waarin men zich graag ontspant.

TERRAZZO 
KLASSIEK

ESSEN ZWART

MARMER 
ZWART

ZWART- 
BLAUW

Marmer, exotische houtsoorten, geborsteld metaal: er zijn materialen die  

een ruimte onmiddellijk een representatief effect geven met hun elegante  

uitstraling, zwaarte en robuustheid - door het harmonieuze samenspel  

van geanimeerde en rustige oppervlakken, maar ook door de formele  

duidelijkheid met de smaakvolle reductie tot het wezenlijke. 

WOONTREND   
VERFIJNING & BRILJANTIE 4

EXOTISCHE HOUTSOORTEN

NOTENHOUT

MARMER 
WIT

MARMER  
TON SUR TON

MESSING & 
BRONS

TERRAZZO  
MET EFFECT
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R34023 
Portland Ash  
licht

R34024 
Portland Ash  
donker

R34032 
Postland Essen 
zwart

MONOCHROOM VASTBERADEN

Een duidelijk statement van goede 

smaak: de verfijnde, gestreepte  

essen planken van het Portland  

Essen zwart R34032-decor openen 

een breed scala aan mogelijk- 

heden voor een hoogwaardige  

vormgeving van privé- en publieke 

interieurs. De zachte contrasten 

met Portland Ash R34023 licht  

en R34024 donker doen het  

bijzonder goed op fronten, het  

framewerk, in nissen, schappen en 

tijdloos mooie wastafels. 

R20320
Zilvereik

Donkergrijze tinten stralen veel rust uit in hun elegante verschijning  

en passen daarom bijzonder goed in onze hectische tijden. In een  

representatieve zakelijke omgeving laat het gestreepte Zilvereiken 

R20320 met zijn gesneden bloemen en expressieve houtnerf een  

onvergetelijke indruk achter, net als in uw eigen huis.
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NATUURLIJK 

Een eerbetoon aan groot vakmanschap:  

het rustieke eiken decor Artisan Eiken R20315 

met zijn gekitte kwastgaten lijkt op massief 

hout en doet denken aan de expressieve  

balken die vandaag de dag nog steeds in 

oude boerderijen te vinden zijn. Maar Artisan  

Eiken is meer dan pure nostalgie en kan  

gemakkelijk worden vertaald in moderne  

vormtaal.

SPORTIEF

Dynamisch en vol positieve energie: de vloeiende houtte-

kening van de honingkleurige Berg Essen R34033 over- 

tuigt door zijn kleurenspel en sterke contrasten. Donkere  

insluitingen en fijne kwastgaten geven het decor zijn  

unieke levendige effect. Ideaal voor alle woonomgevingen.

R34033 
Berg Essen

R20315 
Artisan Eiken
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R30135 
Okapi Walnoot

EVENWICHTIG

Met zijn donkere maar dynamische 

houttekening pakt Okapi Walnoot 

R30135 weer een woontrend uit de  

jaren zestig op. Door de donkere  

randscheuren oogt het noten- 

houten decor bijzonder natuurlijk  

en straalt het een aangename rust  

uit. Ideaal voor frame- en frontwerk  

in de woonkamer, ook denkbaar  

als front in de keuken. 

R48042
Lumumba

FLUWEELACHTIG

Tijdloze elegantie, niet alleen in de woonkamer, maar ook in het  

representatieve kantoor: het fluweelzachte Lumumba R48042 voegt  

onmiddellijk een zekere warmte toe aan elke ruimte en helpt barrières  

te slechten. De duidelijk contrasterende zwarte houttekening vormt  

een zacht contrast met het vloeiende kleurenspel van de gedistingeerde  

bruintinten. Gemakkelijk te combineren met lichte Uni-vlakken.
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EVERGREEN NOORDS
R50094
Nordic Teak

Een veelzijdige klassieker 

die zowel in de meubel-  

als in de interieurbouw  

een goed figuur slaat:  

de gestreepte plank van 

Laos Teak R50095 met  

zijn matte oppervlak doet 

denken aan de 'Swinging 

Sixties'. Het decor biedt  

zo het ideale antwoord op  

de huidige retrotrend. 

R50095 
Laos Teak

Als hout de hoofdrol moet spelen: de wit gegla zuurde plank van  

Nordic Teak R50094 is duidelijk geïnspireerd op de typische kleuren-

wereld van Scandinavische interieurs. Vooral bij witte meubelen en  

interieurinrichting geeft het lichte hout met zijn filigrane houttekening 

sterke natuurlijke accenten.
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HARMONIEUS

Licht, natuurlijk hout in een gedistingeerde 'used look':  

subtiele gebruikssporen zoals kleine krasjes en puntvormige 

insluitingen geven het fijnverdeelde Sand Pine R55073  

een interessante 'patina'. Het is bijzonder geschikt voor ruwe 

meubels in country- en landhuisinterieurs of lofts in  

industriële stijl.

ONGECOMPLICEERD

R55072 
Willow wit

Witachtig en met weinig contrast toont Willow wit R55072 

de typische houttekening van schilfineer. Ondanks het  

levendige oppervlak werkt het decor eerder terughoudend 

en is juist daarom bijzonder veelzijdig. Uitstekend  

geschikt voor sterke creaties van opvallende contrasten 

met zwart, staal of beton.

R55073 
Sand Pine
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COOLZONDER PRETENTIES 

Woonwerelden tegen de haren in geborsteld: roestvrij  

staal ziet er niet alleen goed uit in keuken en badkamer,  

maar trekt ook speciale aandacht in de woonkamer  

of kantooromgeving. De grove verticale borsteling verleent 

Inox grijs F76112 zijn onmiskenbare karakter. Geschikt voor  

het ont werpen van meubels en elegante accessoires. 

Accentueert bescheiden, maar bijna al 'basic' oncon-

ventioneel: Chip R48043 presenteert zich als de klassieke 

OSB-plank, maar ziet er met zijn witte beits behaaglijk  

en fris uit. Het decor speelt bewust in op de trend naar  

duurzaamheid en upcycling. Slimme oplossing voor  

meubilair en interieurinrichting in de keuken of voor jong 

wonen.

R48043 
Chip

F76112 
Inox grijs
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VERFIJND

Bijzondere dialoog van metaal en textiel: Metex zilver F76113 – met overlay F76121 – verrast 

met een onderbroken linnenstructuur op een metalen achtergrond. Het elegante decor is 

verkrijgbaar in de varianten ton sur ton zilver, messing en staal.

INDUSTRIEEL

Bijzonder indrukwekkend voor fronten en grote oppervlakken. Metex messing F 76114 – met overlay F76122 –  

benadrukt een levendige en warme sfeer in het interieur, op fronten en op horizontale oppervlakken. 

F76113 
Metex zilver

F76115 
Metex staal

F76114 
Metex messing
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GEDISTINGEERD SOBER

F76110
Kito brons

F76111
Kito staal

Kito brons F76110 – met overlay F76119 – combineert de elegantie  

van bronstonen met de eenvoud van gewalst plaatstaal.  

Vooral in combinatie met matte structuren ontvouwt het decor  

zijn fascinerende uitstraling.

Met zijn lichte blauwheid harmoniseert Kito staal F76111 – met overlay 

F76120 – optimaal met de donkere, terughoudende tonen van de  

decors Zwartblauw U18028 en Louis zwartblauw F79017. Het homogene,  

gewalste plaatstaal heeft een minimaal wolkeffect en geeft een  

degelijke indruk aan ruimtes in combinatie met matte oppervlakken.
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GEWAFELD

Frisse fronten in discrete taupetinten zijn ontworpen met Piquée grijsblauw F76117 en grijsgroen  

F76118. Op het eerste gezicht lijken de twee decors uni decors, maar dan verrassen ze door hun  

speelse interpretatie van de wafelpiquée-structuur die we kennen uit de textielweverij.

F76118
Piquée grijsgroen

F76117
Piquée grijsblauw
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VERVLOCHTEN

De varianten van het Lizzy-decor vleien als een fijne linnen 

stof. Met hun zachte contrasten in zachte pastelschakeringen 

creëren ze een sfeer van ontspanning en welzijn. 

Elegante terughoudendheid door duidelijke lijnen in warme 

grijze en beige tinten: Caroline F79016 implementeert de 

klassieke karo-ruit op een bescheiden manier voor fronten 

en interieurinrichting. In detail lijken de panelen van de  

textielstructuur bijna op aquarellen.

F79016 
Caroline

STEVIG

D00210
Lizzy Salie

D00209
Lizzy Nevelgrijs

Het buitengewone viltdecor Loden lichtgrijs F76109,  

dat universeel inzetbaar is, geeft kamers en meubels  

een behaaglijke textiele warmte. Van een afstand gezien  

ziet het decor eruit als een lichtgrijs uni decor. Een nadere  

beschouwing onthult de filigrane precisie van de vezels.

F76109 
Loden lichtgrijs

D00208
Lizzy Zandroze
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MULTIPLE CHOICE

Meer variatie voor het oog: Colorado S68038  

(bedrukt overlay) laat vooral horizontale oppervlakken 

tot leven komen met vrolijke terrazzo-effecten.  

Overlay-printing creëert craquelé-oppervlakken met  

onregelmatige maar harmonieuze patronen.  

Het is zeer goed te combineren met krachtige of  

lichte uni decors. Perfect is ook de toevoeging van de 

uni-versie van de achtergrondkleur. 

GESTEMPELD

Een levendig decor met handgestempelde vlakken die 

elkaar gedeeltelijk overlappen. Door de wisselende  

verzadiging van de neutrale kleuren ontwikkelt Frappée 

Amandel D00206 een subtiel kleurenspel. Het decor  

is richtingloos en kan daarom flexibel worden gebruikt 

voor binneninrichting, fronten of horizontale oppervlakken.

S68042
Colorado Chalk

S68042
Colorado 
Chalk

S68045
Colorado 
Karmijnrood

S68044
Colorado 
Sienarood

S68047
Colorado 
Pacific

S68046
Colorado 
Rose

S68043
Colorado 
Zilvergrijs

D00207
Frappée Noten

D00206
Frappée Amandel
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S68034
Espresso

ABSOLUUT REFLECTEREND

S68035
Quarts grijs

Als een denkbeeldige sterrenhemel: geïsoleerde lichte stenen in een  

diepgrijs oppervlak laten het decor Quarts grijs S68035 letterlijk fonkelen.  

De terrazzo-structuur met zijn scherpe elementen en diverse kleur- 

nuances versterkt de horizontale vlakken. 

Minder is daadwerkelijk vaak meer: het puristische Espresso 

S68034-decor fascineert met zijn korrelige grijsbruine en  

gedetailleerde oscillerende kleurnuances. Als u zich richt  

op heldere, elegante en krachtige statements, kunt u  

Espresso effectief combineren met matte en zanderige  

structuren. Espresso is het meest geschikt voor binnen-

afwerking en horizontale oppervlakken.



3534

CLASSICO

Een klassieker pur sang: fijne gekleurde elementen en afzonderlijke grote stenen geven het  

Terrazzo Classico decor in de zwarte (S68039), terracotta (S68040) en petrol versies (S68041) 

zijn bijzondere ongeagiteerde levendigheid. De beste figuur slaat het traditioneel gegoten  

terrazzo op royale horizontale vlakken.

S68041
Terrazzo Classico 
petrol

S68040
Terrazzo Classico 
terracotta

S68039
Terrazzo Classico 
zwart
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S68036
Cento

GESCHUURD BESTENDIG

Het blijft telkens weer verbazingwekkend welk scala aan  

patronen kan worden bereikt door het storten van kiezels  

in beton. Het gladde, gepolijste decor Cento S68036  

biedt een bijzonder gevarieerd spel van verschillende  

grijstinten en ingesloten vormen, waarmee onder andere 

fronten, nissen, rekken en horizontale vlakken kunnen  

worden vormgegeven. 

Tijdloos, fijn marmer dat een beetje doet denken 

aan de beroemde Solnhofen-platen. Het lichte,  

met filigrane aderen doordrongen grijs, geeft het 

Obelisk grijs S62032 decor een solide en toch 

lichte uitstraling. Een elegant alternatief voor  

beton en ideaal voor horizontale vlakken zoals  

in de keuken.

S62032
Obelisk grijs
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S63044
Kaviaar zwart

MORBIDE ZUIVER

S63045
India wit

Het lapidaire zwarte marmer Kaviaar zwart 

S63044 en het elegante India wit S63045 met 

hun gedistingeerde helderheid zijn bij uitstek  

geschikt voor harde contrasten. Terwijl Kaviaar 

zwart de aandacht trekt met zijn ruige zwarte 

scheuren en wild vertakte aderen, vormen de 

zachte witte nuances van India wit een  

rustgevende tegenpool. Kaviaar zwart heeft 

scherpe accenten nodig met lichte effen kleuren 

en houtsoorten; India wit kan met bijna alle  

materialen en kleuren worden gecombineerd.
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ROYAAL KUNSTMATIG

S63046
Schaduw grijs

S63013 
Trasimeno basalt

Het krachtige grijs van Trasimeno basalt S63013 onderstreept effectief de ruimtelijke 

diepte in sobere interieurs, voornamelijk benadrukt door wit. De fijne witte aderen  

van het marmeren decor vormen een verkwikkend contrast met de rust van effen  

oppervlakken. Het decor biedt een breed scala aan ontwerpmogelijkheden, met name 

voor keuken- en badkamerwerelden. 

Het Schaduw grijs S63046 in een warme mokkatint geeft de  

indruk van elegante eenvoud en onovertroffen rust. Scherp  

gerande aderen op een homogene ondergrond geven het  

decor zijn karakteristieke uiterlijk en structuur. Puntvormige  

oplichtende effecten geven bovendien interessante accenten. 

De moderne marmeren interpretatie is zowel geschikt voor  

grote vlakken in de meubelbouw als voor gebruik buitenshuis.
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BLUE DENIM NEARLY BLACK

Een nieuwe, moderne  

effen kleur die diep  

antraciet mengt met een 

minimale hoeveelheid 

blauw: het degelijke 

Zwartblauw U18028 oogt 

veel zachter dan puur 

zwart. het ontvouwt  

zich het beste op brede 

oppervlakken – bijvoor-

beeld als een 'podium' 

voor meubels van karak-

teristieke houtsoorten  

zoals eiken, essen of 

iepen. Een aantrekkelijk 

palet van harmonisch  

op elkaar afgestemde 

kleur- en materiaal-

combinaties opent  

de Zwartblauw-serie  

en de decortrilogie in 

zwartgroen.

F79017
Louis zwartblauw

F76111 
Kito staal

U19011 
Blackgreen

F76099 
Loden groen

S68025 
Kings marble green

U18028
Zwartblauw

Een 'jong' decor voor de meubelsector: 

Louis zwartblauw F79017 pakt de  

typische kleur en structuur van jeansstof 

op en kleedt daarmee jeugdige interieurs 

op fronten en horizontale vlakken.  

Samen met Kito staal F76111 en Zwart-

blauw U18028 vormt Louis zwartblauw 

een trilogie van kleurnuances en  

materiaalsoorten die bijzonder goed  

met elkaar te combineren zijn.

U18028
Zwartblauw

F79017
Louis zwartblauw
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TRENDDECORS 2019

R34032
Postland Essen 
zwart

S68042
Colorado  
Chalk

S68043
Colorado  
Zilvergrijs

S63045 
India wit

R20320
Zilvereik

U18028
Zwartblauw

F79017
Louis zwartblau

F76111 
Kito staal

F76115 
Metex staal

F79016 
Caroline

R20315 
Artisan Eiken

R30135 
Okapi Walnoot

R48042
Lumumba

R50095 
Laos Teak

R50094
Nordic Teak

R55072 
Willow wit

R55073 
Sand Pine

R48043 
Chip

F76112 
Inox grijs

F76113 
Metex zilver

F76114 
Metex messing

F76110
Kito brons

S63044
Kaviaar zwart

F76117
Piquée  
grijsblauw

F76118
Piquée  
grijsgroen

F76109 
Loden lichtgrijs

D00210
Lizzy Salie

D00209
Lizzy Nevelgrijs

D00208
Lizzy Zandroze

D00206
Frappée  
Amandel

D00207
Frappée  
Noten

S68034
Espresso

S68035
Quarts grijs

S68041
Terrazzo Classico 
petrol

S68040
Terrazzo Classico 
terracotta

S68039
Terrazzo Classico 
zwart

S68036
Cento

S62032
Obelisk grijs

S63046
Schaduw grijs

11 HOUTDECORS 15 MATERIAALDECORS TRILOGIE ZWARTBLAUW 8 TEXTIELDECORS

4 STEENDECORS

NATUURLIJKE HOUTSOORTEN. ESSEN, EIKEN, PIJNBOOM

EXOTISCH

MONOCHROME HOUTSOORTEN

MARMER MONOCHROOM

RVS NIEUW

PIQUÉE

TEAK 60‘ER EN MODERN TEXTIELE KLASSIEKER

FIJNE TEXTIELSTRUCTURENHYBRIDE LINNENMETAAL

TERRAZZO

BETON 4.0 KERAMIEK

BRONS STAALNOTENHOUT 

MULTIPLEX

OSB

38 COMPOSIETDECORS 

 1 OVERLAYDECOR HPL

TERRAZZO

S68044
Colorado 
Sienarood

S68045
Colorado  
Karmijnrood

S68046
Colorado 
Rose

S68047
Colorado 
Pacific

R34033 
Berg Essen
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NIEUWE COMPOSIETSTRUCTUREN

De ruwe, levendige materiaalstructuur van Corrosio ziet eruit  

als gecorrodeerd metaal. Mat, met gebroken maar vrij scherpe  

randen en zachtere, glooiende delen, wordt zij opgepookt  

door een zijdemat glimmend oppervlak. 

Richtinggevend maar universeel; het kan worden gebruikt  

voor bijna alle materialen en steendecors en uni decors.  

Corrosio is vooral perfect voor metalen decors zoals ijzer,  

roest, brons en zelfs goud.

Productsysteem: HPL en DecoBoard 

Ruw en zeer mat: zo toont zich de nieuwe richtingloze 

steenstructuur Roxano. 

Het fijnkorrelige structuuroppervlak wordt verlevendigd door gelijk

matige hoogtes, verfijnd door een netachtige onderstructuur. Deze  

organisch gevormde en grafisch gerangschikte inkepingen glanzen  

zijdeachtig en geven diepte en moderniteit aan de structuur. 

Roxano is geschikt voor alle steendecors en geeft een nieuwe,  

spannende dimensie aan uni decors.

Productsysteem: HPL en DecoBoard 

Sandpearl is de moderne, eigentijdse doorontwikkeling van  

de succesvolle structuur Miniperl. 

De zandparelstructuur is homogeen en richtingloos, de fijne  

korrel is scherp gekant en nauwkeurig afgewerkt. Net zo mat  

als filigraan, ziet dit oppervlak er modern en evenwichtig uit.  

Dit maakt het universeel toepasbaar voor bijna alle decors.

Vooral het materiaalgebruik en uni decors winnen dankzij  

Sandpearl aan belang in moderniteit en elegantie.

Productsysteem: HPL en DecoBoard 

UNIVERSELE ROESTSTRUCTUUR 
CORROSIO CR

RUWE MODERNE STEENSTRUCTUUR  
ROXANO RX

KORRELIGE PARELSTRUCTUUR 
SANDPEARL SD

NATUURLIJKE HOUTSTRUCTUUR 
CLASSIC WOOD CW

De moderne matte eikenstructuur Classic Wood heeft een  

uitgebalanceerd en natuurlijk effect. Scherpgekante uitgewerkte  

in samengeperste poriën zorgen voor diepte en expressiviteit.  

De speelse, gestreepte structuur in zijdeachtige en matte  

partijen zorgen voor levendigheid en elegantie.

Classic Wood is perfect geschikt voor gestructureerde hout  

en uni decors, die met deze structuur het effect hebben van  

gelakt hout.

Productsysteem: HPL en DecoBoard 
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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 veranderingen  

van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen  

onze technische gegevensbladen en productdocumenten 

uitdrukkelijk geen juridisch bindende toezegging van de 

daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan  

hieruit geen geschiktheid voor een concreet gebruiks

doeleinde 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 rand

voorwaarden 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.
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