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noten 40eiken natuur 57

licht beuken 79licht ahorn 36

eiken cremona 94

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

KERNcollectie

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

kleur melamine hpl volkern rand
bijpassend
LaserTecgecertificeerd

duurzaam hout
gecertificeerd
duurzaam hout

zwarte kern

18 mm 25 mm 12 mm

licht ahorn 36 • • • • •
licht beuken 79 • • • • •
noten 40 • • • • •
eiken natuur 57 • • • • •
eiken cremona 94 • • • • •
wit E0-00 • • • • •
zilvergrijs E0-02 • • • • •

LaserTec 
randafwerking

melamine, hpl, volkern

Deze KERNcollectie 
bestaat uit een serie 
basiskleuren toepasbaar 
in alle uitvoeringen, zowel 
horizontaal als verticaal.

Voor meer kleuren zie 
decoren TRENDcollectie.

zilvergrijs E0-02 wit E0-00
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Kleuren kunnen afwijken van de oorspronkelijke kleur, wij adviseren u dan ook om vooraf altijd onze gratis 
kleurstalen op te vragen om achteraf teleurstellingen te voorkomen.

Zit uw kleur of print er niet bij? Kijk dan eens naar onze decorenkaart TRENDcollectie. Dan nog geen keuze 
kunnen maken? Op aanvraag is bij Vepa veel mogelijk.
 
Al onze bladen zijn gemaakt van duurzaam PEFC- of FSC-gecertificeerd hout. 
PEFC en FSC stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. 
De eindgebruiker kan er zeker van zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, doordat het door de 
hele handelsketen wordt gevolgd. In een gecertificeerd bos wordt zorgvuldig gekapt, zodat het bos blijft 
bestaan. Ook voor volgende generaties.

Vepa verwerkt de unieke lasertechnologie bij de verwerking van kantenband. Bij de LaserTec-techniek 
wordt kantenband door middel van een laserstraal aan het blad versmolten. Hierbij wordt geen lijm meer 
gebruikt. De LaserTec-techniek heeft vele voordelen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en design.

Van hout met het PEFC-keurmerk 
weet je zeker dat het uit een goed 
beheerd bos afkomstig is. Het 
PEFC-keurmerk geeft aan dat een 
product afkomstig is uit bossen die 
volgens de PEFC-normen worden 
beheerd. Het bos is dan aantoonbaar 
duurzaam beheerd, op een manier 
waarbij de natuur wordt beschermd, de 
rechten en veiligheid van werknemers 
en inheemse bevolking worden 
gerespecteerd en het geoogste hout 
geld oplevert. 

Vepa is in het bezit van het “PEFC 
Chain of Custody” certificaat. 
Dit garandeert dat binnen onze 
organisatie maatregelen getroffen zijn 
om te waarborgen en aantoonbaar te 
maken dat het als PEFC-gecertificeerd 
ingekochte hout intern traceerbaar 
is en dus als PEFC-gecertificeerd 
product verkocht kan worden.

De LaserTec-techniek heeft veel 
voordelen op het gebied van kwaliteit, 
duurzaamheid en design:

Kwaliteit
geen voeg:
• vocht en vuil krijgen geen kans 
• maximaal bestand tegen vocht, 

warmte en chemicaliën
• meest sterke verbinding
• betere reiniging mogelijk

Design
• geen voeg zichtbaar
• geen verontreiniging in voeg, dus 

duurzaam mooi
• maximale lichtechtheid (PP)
• exacte kleurafstemming blad en 

rand

Duurzaamheid
• gaat langer mee
• PP duurzaam kunststof band
• minder energieverbruik
• geen lijm nodig, dus beter voor het  

milieu
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Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk FSC-papier.

Vepa B.V.
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen
Postbus 95
7900 AB Hoogeveen
+31 (0)528 29 71 11
info@vepa.nl
vepa.nl

LaserTec
randafwerking

De Forest Stewardship Council (FSC) 
is een internationale organisatie die 
zich inzet voor behoud en verantwoord 
bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt 
van verantwoord bosbeheer wanneer 
op evenwichtige wijze rekening wordt 
gehouden met de ecologische, sociale 
en economische aspecten die bij 
bosbeheer horen.

FSC heeft aan Vepa de CoC-
certificering toegekend. CoC, 
Chain of Custody, betekent dat alle 
bedrijven in de handelsketen in staat 
zijn de stroom FSC-gecertificeerde 
houtproducten apart te houden van 
de overige houtproducten, zowel 
administratief als fysiek, en dat een 
certificeerder heeft vastgesteld dat 
die bedrijven alle daarvoor geldende 
regels in acht nemen.
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Matte structuur. Uitsluitend geschikt voor verticale toepassing.*

Alleen in hpl-uitvoering en toepasbaar bij tafels VPAX.**

Grove structuur. Minder geschikt om op te schrijven. ***

mint 190 *

robuust vuren 87 ***chateau eiken 80

parelgrijs E2-02

zwart 510 * henna 039 *

antraciet 490 *

zeeblauw 185 *arpa fenix zwart 720 **

curry 016 * taupe 195 *

� Decor arpa fenix zwart 720 voorzien van LaserTec-rand.
Onderlinge kleurcombinaties tegen meerprijs.
Bladranden zijn voorzien van 2 mm stootlijst.

�

TRENDcollectie

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

De kleuren van de 
TRENDcollectie zijn 
leverbaar in een beperkt 
aantal uitvoeringen en 
met name geschikt voor 
verticale toepassing. De 
TRENDcollectie kan aan 
verandering onderhevig zijn.

Voor meer kleuren zie 
decoren KERNcollectie.

kleur melamine hpl rand
bijpassend

gecertificeerd
duurzaam hout

gecertificeerd
duurzaam hout

18 mm

chateau eiken 80 • • •
robuust vuren 87 *** • • •
antraciet 490 * • • •
zwart 510 * • • •
parelgrijs E2-02 • • •
arpa fenix zwart 720 ** • •
mint 190 * • • •
taupe 195 * • • •
zeeblauw 185 * • • •
curry 016 * • • •
henna 039 * • • •

LaserTec 
randafwerking

melamine, hpl
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Kleuren kunnen afwijken van de oorspronkelijke kleur, wij adviseren u dan ook om vooraf altijd onze gratis 
kleurstalen op te vragen om achteraf teleurstellingen te voorkomen.

Zit uw kleur of print er niet bij? Kijk dan eens naar onze decorenkaart KERNcollectie. Dan nog geen keuze 
kunnen maken? Op aanvraag is bij Vepa veel mogelijk.
 
Al onze bladen zijn gemaakt van duurzaam PEFC- of FSC-gecertificeerd hout.
PEFC en FSC stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. 
De eindgebruiker kan er zeker van zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, doordat het door de 
hele handelsketen wordt gevolgd. In een gecertificeerd bos wordt zorgvuldig gekapt, zodat het bos blijft 
bestaan. Ook voor volgende generaties.

Vepa verwerkt de unieke lasertechnologie bij de verwerking van kantenband. Bij de LaserTec-techniek 
wordt kantenband door middel van een laserstraal aan het blad versmolten. Hierbij wordt geen lijm meer 
gebruikt. De LaserTec-techniek heeft vele voordelen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en design.

Van hout met het PEFC-keurmerk 
weet je zeker dat het uit een goed 
beheerd bos afkomstig is. Het 
PEFC-keurmerk geeft aan dat een 
product afkomstig is uit bossen die 
volgens de PEFC-normen worden 
beheerd. Het bos is dan aantoonbaar 
duurzaam beheerd, op een manier 
waarbij de natuur wordt beschermd, de 
rechten en veiligheid van werknemers 
en inheemse bevolking worden 
gerespecteerd en het geoogste hout 
geld oplevert. 

Vepa is in het bezit van het “PEFC 
Chain of Custody” certificaat. 
Dit garandeert dat binnen onze 
organisatie maatregelen getroffen zijn 
om te waarborgen en aantoonbaar te 
maken dat het als PEFC-gecertificeerd 
ingekochte hout intern traceerbaar 
is en dus als PEFC-gecertificeerd 
product verkocht kan worden.

De Forest Stewardship Council (FSC) 
is een internationale organisatie die 
zich inzet voor behoud en verantwoord 
bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt 
van verantwoord bosbeheer wanneer 
op evenwichtige wijze rekening wordt 
gehouden met de ecologische, sociale 
en economische aspecten die bij 
bosbeheer horen.

FSC heeft aan Vepa de CoC-
certificering toegekend. CoC, 
Chain of Custody, betekent dat alle 
bedrijven in de handelsketen in staat 
zijn de stroom FSC-gecertificeerde 
houtproducten apart te houden van 
de overige houtproducten, zowel 
administratief als fysiek, en dat een 
certificeerder heeft vastgesteld dat 
die bedrijven alle daarvoor geldende 
regels in acht nemen.

De LaserTec-techniek heeft veel 
voordelen op het gebied van kwaliteit, 
duurzaamheid en design:

Kwaliteit
geen voeg:
• vocht en vuil krijgen geen kans 
• maximaal bestand tegen vocht, 

warmte en chemicaliën
• meest sterke verbinding
• betere reiniging mogelijk

Design
• geen voeg zichtbaar
• geen verontreiniging in voeg, dus 

duurzaam mooi
• maximale lichtechtheid (PP)
• exacte kleurafstemming blad en 

rand

Duurzaamheid
• gaat langer mee
• PP duurzaam kunststof band
• minder energieverbruik
• geen lijm nodig, dus beter voor het 

milieu
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Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk FSC-papier.

Vepa B.V.
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen
Postbus 95
7900 AB Hoogeveen
+31 (0)528 29 71 11
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LaserTec
randafwerking



epoxykleuren metaal
lakkleuren hout

EPOXY EN LAK
KERNCOLLECTIE



RAL 9007
donker aluminium metallic

metaal (zijdeglans)
hout (fijnstructuur)

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

KERNcollectie

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

Voor meer kleuren zie 
kleurenkaart ‘epoxy en lak 
TRENDcollectie’.

metaal en hout

Van verschillende kleuren 
uit de epoxy en lak 
KERNcollectie zijn ook 
bijpassende bladdecoren 
leverbaar. Zie hiervoor de 
aparte kleurenkaart ‘decoren 
KERNcollectie’.

RAL 9006
licht aluminium metallic

metaal (zijdeglans)
hout (fijnstructuur)

70 grafiet metallic
metaal (zijdeglans)

hout (zijdeglans)

RAL 7035 zilvergrijs
metaal (zijdeglans)

hout (zijdeglans)

RAL 9011 zwart
metaal (zijdeglans)

hout (zijdeglans)

RAL 9010 helder wit
metaal (zijdeglans)

hout (zijdeglans)



Deze kleurenkaart geeft een indruk van onze epoxykleuren voor metaal en lakkleuren voor hout. Kleuren 
kunnen afwijken van de oorspronkelijke kleur, wij adviseren u om vooraf onze gratis kleurstalen op te 
vragen om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Van verschillende kleuren uit de epoxy en lak KERNcollectie zijn ook bijpassende bladdecoren leverbaar. Zie 
hiervoor de aparte kleurenkaart ‘decoren KERNcollectie’. Wij leveren iedere RAL kleur! Prijzen op aanvraag.

Uiteraard is onze lak vrij van zware metalen.
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Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk FSC®-papier.

Vepa B.V.
+31 (0)528 29 71 11
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signaalrood B63
(passend bij RAL 3001) *

saffierblauw B52
(passend bij RAL 5003) *

purper violet B64
(passend bij RAL 4007) *

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

helder oranje B62
(passend bij RAL 2004) *

chateau eiken B80

diepzwart B09

grijs B05
(passend bij RAL 9006/9007) *

eiken cremona B94

BEITSkleuren

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

geelgroen B26
(passend bij RAL 6018) *

wit gepigmenteerd B12eiken natuur B57
(passend bij ahorn 45)

noten B40 blank gelakt beuken BLA zinkgeel B43
(passend bij RAL 1018) *

helder blauw B54
(passend bij RAL 5012) *

(*) Zie voor bijpassende 
lakkleuren de aparte 
kleurenkaart “epoxy en lak”
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Deze kaart geeft een indruk van de beitskleuren met beuken als basis. Kleuren kunnen afwijken van de 
oorspronkelijke kleur, wij adviseren u dan ook om vooraf altijd onze gratis kleurstalen op te vragen om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen.

De houtkleuren zijn ook in diverse dekkende lakkleuren verkrijgbaar. Zie hiervoor de kleurenkaart “epoxy en 
lak”.

Zit uw kleur of print er niet bij? Op aanvraag is bij Vepa veel mogelijk.
 
Al onze schaaldelen zijn gemaakt van duurzaam PEFC- of FSC-gecertificeerd hout. 
PEFC en FSC stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. 
De eindgebruiker kan er zeker van zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, doordat het door de 
hele handelsketen wordt gevolgd. In een gecertificeerd bos wordt zorgvuldig gekapt, zodat het bos blijft 
bestaan. Ook voor volgende generaties.
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Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk FSC-papier.

Vepa B.V.
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen
Postbus 95
7900 AB Hoogeveen
+31 (0)528 29 71 11
info@vepa.nl
vepa.nl

Van hout met het PEFC-keurmerk weet 
je zeker dat het uit een goed beheerd 
bos afkomstig is. Het PEFC-keurmerk 
geeft aan dat een product afkomstig 
is uit bossen die volgens de PEFC-
normen worden beheerd. Het bos is 
dan aantoonbaar duurzaam beheerd, 
op een manier waarbij de natuur wordt 
beschermd, de rechten en veiligheid van 
werknemers en inheemse bevolking 
worden gerespecteerd en het geoogste 
hout geld oplevert. 

Vepa is in het bezit van het “PEFC 
Chain of Custody” certificaat. Dit 
garandeert dat binnen onze organisatie 
maatregelen getroffen zijn om te 
waarborgen en aantoonbaar te maken 
dat het als PEFC-gecertificeerd 
ingekochte hout intern traceerbaar is 
en dus als PEFC-gecertificeerd product 
verkocht kan worden.

De Forest Stewardship Council (FSC) 
is een internationale organisatie die 
zich inzet voor behoud en verantwoord 
bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt 
van verantwoord bosbeheer wanneer 
op evenwichtige wijze rekening wordt 
gehouden met de ecologische, sociale 
en economische aspecten die bij 
bosbeheer horen.

FSC heeft aan Vepa de CoC-
certificering toegekend. CoC, 
Chain of Custody, betekent dat alle 
bedrijven in de handelsketen in staat 
zijn de stroom FSC-gecertificeerde 
houtproducten apart te houden van 
de overige houtproducten, zowel 
administratief als fysiek, en dat een 
certificeerder heeft vastgesteld dat 
die bedrijven alle daarvoor geldende 
regels in acht nemen.



Solano YS072

Adobo YS165

Appledore YS077

Panama YS079 Sandstorm YS071

 Windjammer YS047

Nougat US091Tokara YS136

Lombok YS159

Bridgetown YS102

Tonga YS160

Blizzard YS081 Rum YS173

Parasol YS073

Lobster YS076

Campeche YS074

Madura YS156

Cayman YS024

Tortuga YS168

Aruba YS108

Diablo YS101

Sombrero YS046

Ocean YS100

Krabi YS141

Taboo YS045 Tarot YS084

Apple YS096

Curacao YS005

Padang YS145

Slip YS094

Belize YS105

Osumi YS171

Costa YS026Honeymoon YS035

Tobago YS030

Bonaire YS172

Havana YS009

Martinique YS004

Steel YS095

Scuba YS082 Bluebell YS097

STOFKLEUREN
Xtreme

Kleuren Xtreme vallen 
in stofgroep 40. 

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



UK/16/005

11-43686 Shirley
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Deze kleurenkaart is gedrukt op
milieuvriendelijk FSC-papier.

Vepa B.V.
+31 (0)528 29 71 11
info@vepa.nl
vepa.nl

Met het OEKO-TEX®-logo kunt u er 
zeker van zijn dat elk onderdeel van dit 
artikel is getest op schadelijke stoffen 
en dat het artikel daarom ecologisch 
onschadelijk is.

De test wordt uitgevoerd door 
onafhankelijke OEKO-TEX® 
partnerinstituten op basis van de 
uitgebreide OEKO-TEX® criteria-
catalogus. In de test houden ze 
rekening met tal van gereguleerde 
en niet-gereguleerde stoffen, die 
schadelijk kunnen zijn voor de 
menselijke gezondheid. In veel gevallen 
gaan de grenswaarden voor de 
STANDARD 100 verder dan nationale 
en internationale vereisten. 

Materiaal: 100% gerecycled polyester FR (brandvertragend)
Gewicht:  ca. 310 gr/m²  -  ca. 435 gr/m¹
Breedte:  140 cm.
Slijtvastheid:  100.000 toeren Martindale
Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02)
Kleurechtheid bij wrijven: nat 4 / droog 4 (ISO 105 - X12)
Brandwerendheid: EN 1021 - 1 (cigarette) ·
 EN 1021 - 2 (match)
 BS 7176 Low Hazard 
 BS 5852 Ignition Source 5
 BS 7176 Medium Hazard 
 DIN 4102 B1
 NF - D - 60 - 013
 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over 58 kg/m³ CMHR foam)
 UNI 9175 Classe 1 IM
 BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Bevat geen zware metalen
NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling.

Xtreme voldoet aan de criteria van 
het Europees Ecolabel. Het textiel is 
aantoonbaar milieuvriendelijk.

Het Ecolabel bevordert het gebruik 
van hergebruikte vezels en stimuleert 
gebruik van katoen dat afkomstig is uit 
biologische landbouw.



F4340-20281F4340-20300

F4340-20283

 F4340-20299

F4330-10120

F4340-20293 F4340-20287

F4340-20290

F4340-20295

F4340-20286

F4340-07479

F4340-07432F4340-20294 F4340-20161

F4340-20291

F4340-20237

F4340-20289

F4340-5029

F4340-20280

F4340-20284

F4340-20282F4340-20253F4340-20296

F4340-20288

F4340-07445

F4340-07478 F4340-20278

F4340-20279

F4340-00002F4340-20241

F4340-20129

F4340-10295

F4340-20285

STOFKLEUREN
Stamskin TOP

Kleuren Stamskin TOP 
vallen in stofgroep 40. 

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



Omschrijving Stamskin TOP
Basislaag polyamide-jersey
Gewicht 780 g/m² (EN ISO2286-2)(± 5%)
Breedte 140 cm (± 5%)
Dikte 1.0 - 1.2 mm  / 1000-1200 μ (ISO 5084)
Uittrekking bij belasting 125N/5cm >35%/>55% (EN ISO 1421)
Wrijvingsweerstand > 120 000 toeren Martindale (EN ISO 12947-2)
Trekweerstand (schering/inslag) 440/280 daN/5 cm (EN ISO 1421)
Schimmelwerend graad  0, uitstekend (EN ISO 846-A)
Brandwerendheid M2/NFP92.507
 Test cigarette / Match EN 1021.1-1021.2
 IMO MSC.307 (88)(201 FTP Code) Annex 1 part 8
 Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855  

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling.

2019-04

Deze kleurenkaart is gedrukt op
milieuvriendelijk FSC-papier.

Vepa B.V.
+31 (0)528 29 71 11
info@vepa.nl
vepa.nl

Dankzij de kleurvaste, vormvaste, 
scheur- en wrijvingsbestendige 
eigenschappen is Stamskin uiterst 
geschikt voor intensief professioneel 
gebruik.

Het heeft een bacteriewerende 
behandeling, is schimmelbestendig, en 
voldoet met het “Sanitized”-certificaat 
aan de voorschriften van ruimten waar 
een strenge hygiëne vereist is. Door 
de hoogwaardige antivuilbehandeling 
is Stamskin eenvoudig in onderhoud, 
waterafstotend, en beschermt  het 
de overige onderdelen van de zitting  
zoals het toegepaste schuim..



3082 4028 6098

70258017

6071

8033

Kleuren Radio vallen in stofgroep 30.

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

materiaal:  100% polyester FR (FR=brandvertragend)
gewicht:    ca. 560 gr/m1   -  ca. 400 gr/m2
breedte:    140 cm.
slijtvastheid:   80.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht: 6 (EN ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (EN ISO 105 x12; schaal 1-5, max=5)
pluizen:   5 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

brandwerendheid:  C1 (UNI 9174 - UNI 8456) · M1 (NF P 92501-7) · 
    B1 (DIN 4102) · EN 1021-1 cigarette · EN 1021-2 match · 
    Crib 5 (BS 5852 part II) · AM 18 (NF D 60013) ·  BS 7176 
    Medium Hazard · 1 IM (UNI 9175) ·  ONORM B 3825.

    NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type 
    schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling.

Vepa B.V.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.nl
E   info@vepa.nl

Industrieweg 31
Ind. terrein “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

v2014-09 (2016)

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk fsc®-papier.

radio
stofkleuren

073313.O  CENTROCOT

Radio voldoet aan de criteria van 
het Oekotex label.  Het Oeko-
Tex systeem garandeert dat het 
geteste en gecertificeerde textiel 
vrij is van schadelijke stoffen 
die een risico vormen voor de 
gezondheid van de mens.
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STOFKLEUREN
Blazer

Kleuren Blazer vallen 
in stofgroep 50. 

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



Materiaal 100% scheerwol
Gewicht ca. 460 gr/m2 ±5% (645 gr/m1 ± 5%)
Breedte 140 cm
Slijtvastheid 50.000 toeren Martindale
Kleurechtheid bij licht 5 (ISO 105 – B02:2013)
Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4, Droog: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Brandwerendheid BS EN 1021 - 1:2006 (sigarettentest)
 BS EN 1021 - 2:2006 (lucifertest)
 BS 7176:2007 Low Hazard 
 NF D 60-013
 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam)
 UNI 9175 Classe 1 IM
 BS 476 Part 7 Class 1
 EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling.

2019-01

Deze kleurenkaart is gedrukt op
milieuvriendelijk FSC-papier.

Vepa B.V.
+31 (0)528 29 71 11
info@vepa.nl
vepa.nl

Blazer draagt bij aan de volgende LEED 
credits:

LEED v3
• MRc2.2 Duurzaam inkopen – 

meubilair (meer dan 50% snel 
hernieuwbaar materiaal)

• MRc5 Regionale materialen 
(afhankelijk van de afstand van de 
projectlocatie)

• MRc6 Snel hernieuwbare materialen 
(100% wol)

Informatie over bijdrage aan andere 
groene bouwplannen is beschikbaar.

‘Green Ideas Green Actions’ is 
een hulpmiddel voor architecten 
en ontwerpers om de meest 
milieuvriendelijke materialen voor hun 
projecten te kiezen.

Blazer behoort tot de top van GIGA-
materialen en heeft de volgende 
geverifieerde groene claim:

• Biologisch afbreekbaar

Productielocatie - Huddersfield, 
Verenigd Koninkrijk.

Grondstoffen - Wol gewonnen uit 
Nieuw-Zeeland.

Managementsystemen - ISO 14001, 
ISO 9001, OHSAS 18001.

0% afval naar stortplaats.



EPOXY EN LAK
TRENDCOLLECTIE
epoxykleuren metaal
lakkleuren hout



 

*

**

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

Fijnstructuur is niet toepasbaar op bewegende delen.

TRENDcollectie

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

Voor meer kleuren zie 
kleurenkaart ‘epoxy en lak 
KERNcollectie’.

metaal en hout

Alle onderliggende materialen en bewerkingen zijn zichtbaar en per product verschillend.

Met uitzondering van ‘25 
oxide corten fijnstructuur’, 
‘35 transparant mat - TR19’ 
en ‘RAL 6028 pijnboomgroen 
fijnstructuur - TR19’ zijn 
verschillende kleuren uit de 
epoxy en lak TRENDcollectie 
ook in bijpassende bladdecoren 
leverbaar. Zie hiervoor de 
aparte kleurenkaart ‘decoren 
TRENDcollectie’.

RAL 9010 wit
fijnstructuur - TR19 *
metaal (fijnstructuur)

hout (zijdeglans)

RAL 9011 zwart
fijnstructuur - TR19 *
metaal (fijnstructuur)

hout (zijdeglans)

35 transparant mat - TR19 **
metaal (zijdeglans)

RAL 7006 beige grijs 
fijnstructuur - TR19 *
metaal (fijnstructuur)

hout (zijdeglans)

RAL 5020 oceaanblauw
fijnstructuur - TR19 *
metaal (fijnstructuur)

hout (zijdeglans)

RAL 3016 koraalrood
fijnstructuur - TR19 *
metaal (fijnstructuur)

hout (zijdeglans)

RAL 6028 pijnboomgroen
fijnstructuur - TR19 *
metaal (fijnstructuur)

hout (zijdeglans)

24 goudgeel metallic - TR19
metaal (zijdeglans)

hout (zijdeglans)

25 oxide corten
fijnstructuur - TR19 *
metaal (fijnstructuur)

02 parelgrijs
metaal (zijdeglans)

hout (zijdeglans)



Deze kleurenkaart geeft een indruk van onze epoxykleuren voor metaal. Kleuren kunnen afwijken van 
de oorspronkelijke kleur, wij adviseren u dan ook om vooraf altijd onze gratis kleurstalen op te vragen om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Wij leveren iedere RAL kleur! Prijzen op aanvraag.

Uiteraard zijn al onze lakken vrij van zware metalen.

2019-09

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk FSC®-papier.

Vepa B.V.
+31 (0)528 29 71 11
info@vepa.nl
vepa.nl



hallingdal65

stofkleuren
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Kleuren Hallingdal65 vallen in stofgroep 80. 

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.



materiaal:  70% scheerwol, 30% viscose
gewicht:    ca. 795 gr/m1
breedte:    130 cm.
slijtvastheid:   100.000 toeren Martindale (EN ISO 12947)
kleurechtheid bij licht:  5-7 (ISO; max=8)
kleurechtheid bij wrijven: droog 4-5 / nat 3-5  (ISO; wet/dry; max=5)
pluizen:   3     (EN-ISO; max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid:  EN 1021-1/2 , ignition source 1-2  · BS 5852, ignition source 2-5 · 
    DIN 4102 B2 · Önorm B1/Q1 · UNI 9175/UNI 9176, 1IM · 
    US Cal. Tech. Bull. 117 · IMO A.652(16)

    NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
    vlamwerende behandeling.

Vepa B.V.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.nl
E   info@vepa.nl

Industrieweg 31
Ind. terrein “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

v2014-09 (2016)

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk fsc®-papier.

DS/16/24

Hallingdal65 voldoet aan de 
criteria van het Europees 
Ecolabel. Het textiel is 
aantoonbaar milieuvriendelijk. 
Het Ecolabel bevordert het 
gebruik van hergebruikte vezels 
en stimuleert gebruik van katoen 
dat afkomstig is uit biologische 
landbouw.

De wol in de stof Hallingdal65 
draagt het Wools of New Zealand 
logo als bewijs dat deze voldoet 
aan de hoogste normen met 
betrekking tot zowel de kwaliteit 
als het milieu.
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lucia
stofkleuren

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.



materiaal:   100 % gerecycled polyester
gewicht:    ca. 260 gr/m2  (440 gr/m1)
breedte:    170 cm.
kleurechtheid:   6
kleurechtheid bij wrijven:  droog 4, nat 4

brandwerendheid:   BS 476 Part 7 Class 1, BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006  
   (match), BS 7167 : 2007 Low Hazard

    NB: brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber.

verfstoffen vrij van metalen

Vepa B.V.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.nl
E   info@vepa.nl

Industrieweg 31
Ind. terrein “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

v2014-09 (2017-04)

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk fsc®-papier.

DS/16/020

Lucia voldoet aan de criteria 
van het Europees Ecolabel. 
Het textiel is aantoonbaar 
milieuvriendelijk. Het Ecolabel 
bevordert het gebruik van 
hergebruikte vezels en 
stimuleert gebruik van katoen 
dat afkomstig is uit biologische 
landbouw.
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Kleuren voorzien van (*) vallen in stofgroep 40. 
Overige kleuren vallen in stofgroep 50.fameTM

stofkleuren

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.



materiaal:  95% wol, 5% polyamide
gewicht:    ca. 630 gr/m1
breedte:    140 cm.
slijtvastheid:   200.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht:  5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 – X12; wet/dry; max=5)
pluizen:   4     (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid:  EN 1021 P1&2 · BS 5852, Crib 5 · BS 5852 0&1 · Calif. Bull. 117- 
    EClass 1 · UNI 9175 Class 1 IM · AM 18 - NF D 60-013 · IMO    

   Resolution MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 · MED registration IMO.

    NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
    vlamwerende behandeling.

DS/16/0206234-4401  DTI Denmark

FameTM voldoet aan de criteria 
van het Europees Ecolabel. 
Het textiel is aantoonbaar 
milieuvriendelijk. Het Ecolabel 
bevordert het gebruik van 
hergebruikte vezels en 
stimuleert gebruik van katoen 
dat afkomstig is uit biologische 
landbouw.

FameTM voldoet aan de criteria 
van het Oekotex label.  Het Oeko-
Tex systeem garandeert dat het 
geteste en gecertificeerde textiel 
vrij is van schadelijke stoffen 
die een risico vormen voor de 
gezondheid van de mens.

De wol in de stofgroep FameTM 
draagt het Wools of New Zealand 
logo als bewijs dat deze voldoet 
aan de hoogste normen met 
betrekking tot zowel de kwaliteit 
en het milieu.

Vepa B.V.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.nl
E   info@vepa.nl

Industrieweg 31
Ind. terrein “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

v2014-09 (2016)

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk fsc®-papier.
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Kleuren steelcut trio 3 vallen in stofgroep 80.
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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.

steelcut trio 3
stofkleuren
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materiaal:  90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
gewicht:    ca. 770 gr/m1
breedte:    ca. 140 cm
slijtvastheid:   ca 80.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht:  5-7 (ISO).
kleurechtheid bij wrijven: 4 (nat)/ 4-5 (droog) (ISO)

brandvrijheid:  EN 1021-1/2 • BS 5852, ignition source 2-3 • 
    DIN 4102 B2 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013
    Italian Class 1IM • US Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
    IMO A.652(16)

    NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
    vlamwerende behandeling.

DS/16/24

Steelcut Trio 3 voldoet aan 
de criteria van het Europees 
Ecolabel. Het textiel is 
aantoonbaar milieuvriendelijk. 
Het Ecolabel bevordert het 
gebruik van hergebruikte vezels 
en stimuleert gebruik van katoen 
dat afkomstig is uit biologische 
landbouw.

Vepa B.V.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.nl
E   info@vepa.nl

Industrieweg 31
Ind. terrein “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

v2017-07

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk fsc®-papier.
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Kleuren Medley vallen in stofgroep 40.

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.

medleyTM

stofkleuren
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T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.n l
E   info@vepa.n l

Industr ieweg 31
Ind .  terre in “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

Vepa B.V.

materiaal:  100% polyester FR (brandvertragend)
gewicht:    ca. 510 gr/m1

breedte:    140 cm.
slijtvastheid:   75.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht: 5-7 (EN ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (EN ISO 105 x12; wet/dry; schaal 1-5, max=5)
pluizen:   4     (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid:  EN 1021 1&2 · BS 5852 0&1 · Calif. Bull. 117, E.

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
vlamwerende behandeling.

6234-4401     DTI Denmark

MedleyTM voldoet aan de criteria 
van het Oekotex-label. 
Het Oeko-Tex systeem 
garandeert dat het geteste en 
gecertificeerde textiel vrij is van 
schadelijke stoffen die een risico 
vormen voor de gezondheid van 
de mens.

2017-05

Deze k leurenkaart  is  gedrukt  op 
mi l ieuvr iendel i jk  fsc®-papier.
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65011 (*)

64023

6601160019 (*)
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68002 (*)
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Kleuren voorzien van (*) vallen in stofgroep 40. 
Overige kleuren vallen in stofgroep 50.

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.

gaja classicTM

stofkleuren

61044 64089 (*) 65012 66009 67005

68048

66005 (*)

61072



T   +31 (0)528 29 71 11
F    +31 (0)528 27 81 20
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Vepa B.V.

materiaal:  100% zuiver scheerwol
gewicht:   ca. 530 gr/m1

breedte:   140 cm.
slijtvastheid:   50.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht: 5-7 (EN ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (EN ISO 105 x12; wet/dry; schaal 1-5, max=5)
pluizen:   4-5 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid: EN 1021 1&2 · BS 5852, crib 5 · BS 5852 0&1 · BS 476 P. 7, class 1 · 
    Calif. Bull. 117, E · IMO A.652 (16) · MED Certificate IMO · 
    UNI 9175 Class 1 I EMME.

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
vlamwerende behandeling.

DS/16/0206234-4401     DTI Denmark

Gaja ClassicTM voldoet aan 
de criteria van het Europees 
Ecolabel. Het textiel is 
aantoonbaar milieuvriendelijk. 
Het Ecolabel bevordert het 
gebruik van hergebruikte 
vezels en stimuleert gebruik 
van katoen dat afkomstig is uit 
biologische landbouw.

Gaja ClassicTM voldoet aan de 
criteria van het Oekotex label. 
Het Oeko-Tex systeem 
garandeert dat het geteste en 
gecertificeerde textiel vrij is van 
schadelijke stoffen die een risico 
vormen voor de gezondheid van 
de mens.

2014-09

Deze k leurenkaart  i s  gedrukt 
op mi l ieuvr iendel i jk  f sc-papier .

Gaja ClassicTM draagt het Wools 
of New Zealand logo als bewijs 
dat deze wol voldoet aan de 
hoogste normen met betrekking 
tot zowel de kwaliteit en het 
milieu.



True - LTH61 Retreat - LTH39

Shelter - LTH60 Freedom - LTH69

Tender - LTH53 Pastel - LTH65Aspire - LTH52

Faith - LTH68Praise - LTH54

Graceful - LTH51Hope - LTH50

Worship - LTH59

Buddah - LTH56

Angel - LTH49 Harmony - LTH63

Dainty - LTH64

Pamper - LTH66

Mood - LTH44Hush - LTH42

Daydream - LTH46

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.

Kleuren Blazer Lite vallen in stofgroep 50.

Love - LTH47

blazer lite
stofkleuren

Bliss - LTH48

Happy - LTH55Verity - LTH57

Devoted - LTH58

Balance - LTH41

Pillow - LTH43

Wish - LTH67

Cuddle - LTH62

Solace - LTH70

Haven - LTH40



type:  Blazer Lite
materiaal: 100% scheerwol
  wol is biologisch afbreekbaar en een snel hernieuwbare grondstof
  verfstoffen zijn vrij van zware metalen

gewicht:  ca. 355 gr/m2 (605 gr/m1) +/- 5%
breedte:  170 cm. minimale bruikbare breedte
kleurechtheid bij licht: 5 (ISO 105 – B02)
kleurechtheid bij wrijven: bij wrijven: nat 4, droog 4 (ISO 105 – X12)
akoestische eigenschapppen: EN ISO 10534, akoestisch transparant

brandwerendheid: BS 476 Part 7 Class 1
            BS 476 Part 6 Class 0
  EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte componenten en evt. 
vlamwerende behandeling.

LEED v3

Blazer Lite kan bijdragen aan de 
volgende LEED credits:

LEED v3
MRc2.2 Duurzaam inkopen - 
meubilair (meer dan 50% snel 
hernieuwbaar materiaal)
MRC5 Regionale Materialen 
(afhankelijk van de afstand van de 
projectlocatie)

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.n l
E   info@vepa.n l

Industr ieweg 31
Ind .  terre in “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

Vepa B.V.

2017-03

Deze k leurenkaart  is  gedrukt  op 
mi l ieuvr iendel i jk  fsc®-papier.

Blazer Lite draagt de TOP 
rangschikking van GIGA ‘Green 
Ideas Green Actions’, met 
gecontroleerde Green Claims.

GIGA is een tool voor 
architecten en ontwerpers om 
milieuvriendelijke materialen te 
kiezen voor hun projecten.

Blazer Lite is biologisch 
afbreekbaar

GIGA Ranked



Grain - HWP27 Acre HWP19

Plough - HWP01 Sickle - HWP30

Bale - HWP02 Trough - HWP20Gorse - HWP03

Hectare - HWP21Seed - HWP13

Arable - HWP04Alec - HWP12

Hedgerow - HWP09

Heath - HWP07

Dew - HWP16 Dale - HWP18

Fallow - HWP28

Asworth - HWP26

Barn - HWP23Root - HWP06

Oat - HWP05

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.

Kleuren Hemp vallen in stofgroep 50.hempTM

stofkleuren

Pollen - HWP08



materiaal:  60% wol, 40% hennep
gewicht:    ca. 460 gr/m2 (644 gr/m1) +/- 5%
breedte:    140 cm. (± 2%) 
slijtvastheid:   50.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht: 5 (ISO 105 – B02:2013)
kleurechtheid bij wrijven: bij wrijven: nat 3, droog 4 (ISO 105 – X12:2002)

brandwerendheid:  EN 1021 - 1:2006 (sigarettentest), EN 1021 - 2:2006 (lucifertest),BS 7176 :2007                    
   Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium  
   Hazard

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
vlamwerende behandeling.

UK/16/005

Hemp voldoet aan de criteria
van het Europees Ecolabel. Het
textiel is aantoonbaar
milieuvriendelijk. Het Ecolabel
bevordert het gebruik van
hergebruikte vezels en stimuleert
gebruik van katoen dat afkomstig
is uit biologische landbouw.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.n l
E   info@vepa.n l

Industr ieweg 31
Ind .  terre in “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

Vepa B.V.

2016-02

Deze k leurenkaart  is  gedrukt  op 
mi l ieuvr iendel i jk  fsc®-papier.
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Kleuren Remix vallen in stofgroep 50.

383362 373163

923

823

912

982 452

733

remix
stofkleuren

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.



materiaal:  90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
gewicht:    ca. 415 gr/m1
breedte:    138 cm.
slijtvastheid:   100.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht:  5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet)/ 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
pluizen:   3-4     (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid:  EN 1021-1/2 ignition source 0-1  ·  BS 5852, ignition source 2-3 ·  
    ÖNORM B1 / Q1 ·  NF D 60 013 · UNI 9175 1IM · US Cal. Tech. Bull. 117.  ·
    AS/NZS 3737 klasse 2 · IMO A.652(16) · B2 ebn Crib 5 bij zwaarontvlambare 
    bescherming

    NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
    vlamwerende behandeling.

DK/16/24

RemixTM voldoet aan de criteria 
van het Europees Ecolabel. 
Het textiel is aantoonbaar 
milieuvriendelijk. Het Ecolabel 
bevordert het gebruik van 
hergebruikte vezels en 
stimuleert gebruik van katoen 
dat afkomstig is uit biologische 
landbouw.

Vepa B.V.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.nl
E   info@vepa.nl

Industrieweg 31
Ind. terrein “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

v2014-09 (2016)

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk fsc®-papier.



lichtgrijslichtgrijslichtgrijslichtgrijs

antraciet lichtgrijs

cacaocactusmandarijn turquoise

Stofkleuren Kvadrat Remix em Camira Blazer vallen in stofgroep 50.
Stofkleur Divina Melange is op aanvraag..

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

Vepa B.V.

T   +31 (0)528 29 71 11
F   +31 (0)528 27 81 20
I     www.vepa.nl
E   info@vepa.nl

Industrieweg 31
Ind. terrein “De Wieken”
7903 AH  Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

v2017-07 (2017)

Deze kleurenkaart is gedrukt op 
milieuvriendelijk fsc®-papier.

felt
(stof)kleuren

divina melange
0260

camira blazer
CUZ1F - ulster

kvadrat remix
0543

divina melange
0721

Felt uni-colour: verkrijgbaar in antraciet en lichtgrijs

Felt bi-colour: binnenzijde kuip is lichtgrijs, buitenzijde 4 kleurmogelijkheden

Felt bi-colour: matchende kleuren zitkussen stoffeerset (andere kleuren uit onze stoffencollectie uiteraard leverbaar)


