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CREW
Decors

Bij melamine oppervlakten kunnen wij uit productietechnische redenen geen nerf over meaerdere bladen laten doorlopen! Let op! Bij gebruik van 19 mm MDF bladen, wordt 
de hoogte van de werkplek 6 mm lager.

Bij gefi neerde werkbladen kunnen natuurlijke en door de tijd ontstane optische veranderingen van het oppervlak optreden. Deze afwijkingen zijn natuurlijk en zijn geen reden 
voor een reclamatie. Aanbeveling van de fabrikant: decor van de corpus in Antraciet of Geslepen Aluminium. Let op! Het structuurverloop van de fi neer bladen is niet 
automatisch identiek aan het standaard structuurverloop van de melamine bladen. Dit is de reden waarom men bij opdrachten met fi neer ALTIJD een tekening met 
het gewenste structuurverloop MOET bijvoegen.

Uit ervaring blijkt dat geprinte kleuren niet de glans van de kleuren van de decors en onderstellen kunnen reproduceren. Uw handelaar laat u graag de originele monsters 
zien. Decor-, glas-, greep- en onderstelkleuren hebben alhoewel zij dezelfde benaming hebben, geen 100% kleurovereenstemming!

Decors - Melamine - Spaanplaat + MDF

Superwit (WE) + (QW) Zandbeige (SB) + (QS)

Acacia (AZ) + (QX)

Grijs Parel (GR) + (QG)

Noten Natuur (NN) + (QL)

Geslepen Aluminium 
(AG) + (QU)

Gedempt Beuken (BD) + (QD)Toskaans Noten (NB) + (QN)

Vulkaanzwart (SV) + (QV)

Eiken Natuur (NE) + (QI)

Antraciet (AN) + (QR)

Porseleinwit (WP) + (QK)

Ahorn (AH) + (QA)

Alabaster (AL) + (MU)Piment Essen (PE) + (MP)

Crema Beuken (CB) + (MR) Candis Eiken (CE) + (MS)

Oud Metaal (AE) + (MV)

Truffel (TR) + (MT)

19 mm

19 mm

Fineer - 19 mm + 25 mm  Prijsgroep A

Fineer - 19 mm + 25 mm  Prijsgroep B

Peren (RB) + (FB) Wengé (RW) + (FW)Noten Natuur (RN) + (FN)Amerikaanse Kersen 
(RK) + (FK)

Ahorn (RA) + (FA) Gedempt Beuken (RG) + (FG)Eiken Natuur (RS) + (FS)
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