
stoffen en kleuren 
Stofcollectie
Vepa stoelen kunnen standaard worden gestoffeerd in onderstaande stoffen:

Stofgroep   30 Leverancier

Toegeleverde stof * * Onder voorbehoud van stoffeerbaarheid stof. Op de toegeleverde stof en de

verwerking verleent Vepa geen garantie.

Radio Radio

Stofgroep   40

Fame ** Gabriel ** Fame Gaja Classic

Gaja Classic ** Gabriel

Medley Gabriel

Stamskin Top  

Xtreme Camira

Stofgroep   50

Blazer Camira

Fame *** Gabriel *** Kleurnummers niet vermeld bij stofgroep 40, vallen in stofgroep 50.

Gaja Classic *** Gabriel

Hemp Camira

Niroxx Classic Oniro

Remix Kvadrat

Stofgroep   80

Hallingdal 65 Kvadrat

Steelcut Trio Kvadrat

Leer

Leer 1012 (wit en zwart) **** Ohmann **** Leer in andere kleuren dan vermeld, kan op aanvraag. Tevens wijzen wij u erop

dat niet elke stoel in leer gestoffeerd kan worden.

Kijk bij de betreffende stoel waar een voorbehoud van toepassing kan zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met uw contactpersoon van de binnendienst.
 

Epoxykleuren
De metalen frames kunnen geëpoxeerd worden volgens de Vepa epoxy stalenkaart. Voor een fraaie en luxe look kunnen de meeste

stoelframes worden uitgevoerd in chroom. Kijk voor de mogelijkheid bij de betreffende stoel tegen welke meerprijs het frame in 

chroom kan worden uitgevoerd.

Beitskleuren
De beuken delen kunnen worden uitgevoerd in een beits volgens de Vepa beits stalenkaart. Kijk voor de mogelijkheid bij de

betreffende stoel tegen welke meerprijs de beuken kuip-/schaaldelen in beits kunnen worden uitgevoerd.

Lakkleuren
De beuken kuip-/schaaldelen kunnen worden uitgevoerd in een kleurlak volgens de Vepa epoxy- en kleurlakstalenkaart. Kijk voor de

mogelijkheid bij de betreffende stoel tegen welke meerprijs de beuken kuip-/schaaldelen in kleurlak kunnen worden uitgevoerd.

Bladkleuren
Bladen kunnen uitgevoerd worden volgens de Vepa HPL- melamine en volkern kleurkaart.
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snelleverkleuren
Snellever kleuren
Indien betreffende prijs in blauw is afgedrukt, kan het product in onderstaande kleuren

als snelleverartikel besteld worden. Dit dan uitdrukkelijk vermelden op de bestelling.

Snelleverorders uitlsuitend levering op magazijnadres van de dealer!

stofkleuren stoelen

  Fame 60999     Fame 68035         Fame 66032                            Fame 60051 Fame 64089

beitskleuren stoelen

 zwart B09*     wit gepigmenteerd*

    B12

framekleuren

   ral 9006- alu   titanium      ral 9010 wit*

bladkleuren tafels

       wit E0-00           noten 40       eiken cremona 94 ahorn 45          

* Wit epoxy alleen voor tafelframes

* Beits B09 zwart armleggers alleen voor Esprit S65

* Beits B12 wit pig. armleggers alleen voor Esprit en Esprit 65

  5



Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.

De houtkleuren zijn ook in diverse beitskleuren leverbaar. Zie hiervoor de aparte beitskleurenkaart. 

epoxy en lak
kleuren

Dit kleurenoverzicht geeft een indruk 
van onze epoxykleuren voor metaal 
en lakkleuren voor hout.

RAL 9010 helder wit 
metaal en hout

RAL 5003 saffierblauw 
metaal en hout

RAL 2004 helder oranje 
metaal en hout 

RAL 5012 helder blauw 
metaal en hout 

RAL 6018 geelgroen 
metaal en hout 

RAL 4007 purperviolet 
  metaal en hout 

RAL 3001 signaalrood 
metaal en hout

RAL 9006 wit aluminium 
metaal en hout 

RAL 7035 zilvergrijs 
metaal

RAL 9007 grijs aluminium 
metaal en hout

structuur zand 20 metallic 
metaal

RAL  9011 /9005 zwart 
metaal en hout 

structuur zilver 30 
metaal

titanium 10 metallic 
metaal

structuur antraciet 40 metallic 
metaal



Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.

diepzwart B09

noten B40

eiken cremona B94ahorn B03
(passend bij ahorn 45)

blank gelakt beuken BLAchateau eiken B80

wit gepigmenteerd B12

helder blauw B54
(passend bij RAL 5012) *

helder oranje B62
(passend bij RAL 2004) *

geelgroen B26
(passend bij RAL 6018) *

grijs B05
(passend bij RAL 9006/9007) *

purper violet B64
(passend bij RAL 4007) *

zinkgeel B43
(passend bij RAL 1018) *

signaalrood B63
(passend bij RAL 3001) *

saffierblauw B52
(passend bij RAL 5003) *

Dit kleurenoverzicht geeft een indruk 
van onze beitskleuren met beuken als 
basis. 

*zie voor bijpassende lakkleuren de kleurenkaart “lakkleuren hout/metaal”

Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.
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zilvergrijs E0-02

noten 40

ahorn 45 beuken 50licht ahorn 36

eiken cremona 94chateau eiken 80

wit E0-00 limoengroen 630parelgrijs E2-02

zwart 510 *

kobaltblauw 525ijsblauw 420

antraciet 490 *

pasteloranje 667

aubergine 540mosgroen 635

zonnegeel 114
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kleur

licht ahorn 36
ahorn 45
beuken 50
noten 40
chateau eiken 80
eiken cremona 94
wit E0-00
parelgrijs E2-02
zilvergrijs E0-02
antraciet 490
zwart 510
ijsblauw 420
kobaltblauw 525
pasteloranje 667
limoengroen 630
dieprood 323
mosgroen 635
zonnegeel 114
aubergine 540

melamine
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duurzaam hout
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bijpassend
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rand multiplex 
of mdf-look

•
•
•
•
•
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•
•

Bladranden zijn voorzien van 2 mm stootlijst (behalve volkern bladen). Onderlinge kleurcombinaties tegen meerprijs.

HPL fun-kleuren

Wij adviseren nevenstaande kleuren 
niet voor horizontale toepassing te 
gebruiken. Voor rompen en verticale 
toepassing uitstekend geschikt.

dieprood 323

*

melamine
hardplastic
volkern kleuren

LaserTec
randafwerking

Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.


