Keukenbladen
Duurzame keukenbladen
Keuze uit 100+ kleuren
en structuren!

GREENPANEL

Duurzaam

DecorTop Eclipse

ACOUSTIC FLEECE

HPL

GREENPANEL

Kies voor duurzaam

ACOUSTIC FLEECE

Greengridz (voorheen Greenpanel)

Duurzaam wonen wordt steeds belangrijker.

FSC gecertificeerd

Minder CO2-uitstoot

Ook in de keuken kun je kiezen voor duurzame

Greengridz draagt het FSC-keurmerk.

De CO2-uitstoot bij de productie

invulling. Een waterbesparende kraan,

U heeft dus de garantie dat het hout

is 60% lager dan bij multiplex.

energiezuinige apperatuur maar ook het

afkomstig is uit verantwoord beheerde

keukenblad kan duurzaam zijn.

bossen.

Greengridz: ideaal keukenblad

CARB2-gecertificeerd

Recyclebaar

Greengridz® is niet alleen groen maar heeft

Greengridz voldoet aan de strenge

Greengridz kan 100% worden

ook de perfecte eigenschappen voor een

normen voor samengestelde

hergebruikt.

keukenblad. Het is stootvast, watervast en op

houtproducten van de California

groot formaat leverbaar. De dikte van het blad

Air Resources Board (CARB).

kan variëren van 20, 32, 38, 50, 60 tot 80 mm dik.

Dat betekent dat de emissie van
formaldehyde binnen de vastgestelde

Biologisch afbreekbaar

Greengridz is een duurzaam alternatief

grenzen blijft (namelijk minder dan

Het plaatmateriaal is volledig

basismateriaal voor multiplex of spaanplaat.

0,08 ppm). Greenpanel is een van de

Deze basis kan afgewerkt worden met alle

FSC
eerste plaatmaterialen die aan
deze
gecertificeerd

kleuren TopLaminaat, DecorTop en Fenix.

hoge eisen voldoet.

Alle groene voordelen op een rij

Kleine ecologische voetafdruk

Zuinig qua transport

Greengridz is FSC® gecertificeerd maar het

Voor de productie van Greengridz zijn

Omdat Greengridz licht is, vraagt het

heeft nog veel meer groene eigenschappen:

minder grondstoffen nodig dan voor
100%

die van traditionele plaatmaterialen.
recyclebaar
Dat maakt zijn ecologische voetafdruk
relatief klein.

biologisch afbreekbaar. De gebruikte
Kleine ecologische
voetafdruk

Formaldehyde
Licht
Minder CO2PVAcvanB3-lijm
is milieuvriendelijk!
arm
gewicht
uitstoot

transport minder brandstof, wat de
Voordelig
qua transport

Biologisch

NRC 0,55 (70%)

reduceert.
CO2-uitstoot
afbreekbaar verder
geluidsdemping

TopLaminaat New Ritual

Bewezen
60% minder CO2-uitstoot
Greengridz

Voor de productie van
Solid10 werkbladen zijn
werkelijk minder grondstoffen nodig (1:3)

CO2 15,91
solid 10

CO2 75,30
multiplex

Een Greengridz® keukenblad heeft 60% minder

Voor de productie van
Greengridz werkbladen
zijn werkelijk minder
grondstoffen nodig (1:3)

CO2 uitstoot dan multiplex. In opdracht van

Voor Solid10 is minder

transport
nodig van
Dekker
is hiervan door
KEMA
een
Tijdens het Zevenhuizen
productie proces
is veel minder energie nodig
ketenanalyse
gemaakt,
dan bij multiplex.

grondstoffen.

welke is gevisualeerd in

CO2 15,91
solid 10

CO2 75,30
multiplex

een CO2 slinger. Deze wordt hiernaast getoond.

CO2 24,66

De gegevens worden herleid tot een hoeveel-

multiplex

heid CO2 uitstoot per standaard product (op

Tijdens het productieproces
is veel minder energie nodig
dan bij multiplex

Door hetgewicht van

basis van een standaard
Solid10 kostkeukenbladformaat).
het transport naar distributiecentrum / winkel significant
minder energie.

Voor Greengridz is minder
transport van grondstoffen
nodig

CO2 3,27
solid 10

CO2 24,66
multiplex

Distributiecentrum of winkel

Het voordeel
van het lichte
gewicht van
Solid10 werkt ook
door in het transport
naar de eindgebruiker.

Door het gewicht van
Greengridz kost het
transport naar distributiecentrum/winkel significant
minder energie

CO2 emissie
voor transport

CO2 3,27
solid 10

Totaal CO2 emissie:
solid 10

multiplex

53,45
CO2 emissie
voor transport

Distributiecentrum of winkel

130,95
Het voordeel
van het lichte
gewicht van
Greengridz werkt ook
door in het transport
naar de eindgebruiker

Totaal CO2 emissie:
Greengridz

multiplex

53,45
130,95

TopLaminaat Statue Grey

Verschil

Hoe ziet een duurzaam keukenblad eruit?
Greengridz

Hoe ziet het er uit?

Eigenschappen

Een duurzaam Greengridz® keukenblad ziet er

keukenblad met
Greengridz

niet anders uit dan een gewoon keukenblad.
Want het kan met verschillende kleuren laminaat

100% Krasvast

OnderhoudsvrijHittebestendig
Zuurbestendig Vlekbestendig
Vlekbestendig
100% KrasvastOnderhoudsvrij
100%
Krasvast
Zuurbestendig

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

gecombineerd worden. Bovendien wordt elk blad

LEVENSDUUR

KRASBESTENDIG

Zuurbestendig
Hittebestendig

HITTEBESTENDIG

Onderhoudsvrij

CHIPVAST

Vlekbestendig

Hittebestendig

precies op maat gemaakt voor uw keuken.
Stootvast en watervast
Door de stevige structuur en het gebruik van
hdf is Greengridz een prima basis voor een
keukenblad. Greengridz is zelfs stootvaster en
Uitgebreide
kleurencollectie

Door-en-door
gekleurd

Door-en-door
gekleurd

Scherp geprijsd

Spoedservice

Watervast

Semi
onderbouw

Voelbaar
grove structuur

Unieke kleuren

Extra dik
laminaat

watervaster dan multiplex. Bovendien is ook nog

Schuurvast
Door-en-door
gekleurd

Schuurvast

eens voordeliger.
Vlakinbouw

Greengridz, een bewuste keuze!

Spoedservice

Watervast

De toevoeging van het groene blaadje en/of het

Toplaminaat I DecorTop I Fenix

FSC®-logo (FSC C104325) geven aan welke
bladmaterialen met duurzaam Greengridz

Soft touch

Fingerprint
proof

Extreem mat
oppervlak

Zelfherstellend
vermogen

Niet statisch

PITT cooking
mogelijk

Stootvast

Vormvast

Anti-bacteriële
eigenschappen

geleverd kunnen worden.

Greengridz

Schuurvast

Op Greengridz: het groene alternatief

TopLaminaat Raw Black

Veelzijdig
TopLaminaat

Functioneel, praktisch en veelzijdig

TopLaminaat® is al jaren het meest verkochte

Op een basis van Greengridz® wordt een

DE VOORDELEN VAN TOPLAMINAAT:

keukenblad. Het is praktisch in onderhoud en er

HPL-toplaag aangebracht. HPL staat voor High

zijn oneindig veel mogelijkheden qua kleur en

Pressure Laminate, en is samengesteld uit

• uitgebreid kleurenassortiment en vele dessins

ontwerp.

meerdere, in melaminehars gedrenkte lagen
die onder zeer hoge druk zijn samengeperst.
Deze kunststof laag laat geen water door en is
eenvoudig schoon te maken.

• beste prijs-/kwaliteitverhouding
• randdikte van 20 tot 80 mm
• geen onnodige, zichtbare naden
• waterbestendig
• hygiënisch dankzij het gesloten oppervlak

DecorTop Woody

Levendig
DecorTop

Op Greengridz: een bewuste keuze

Warm, levendig en exclusief dessin

DecorTop® is een mooi, gebruiksvriendelijk

Op een basis van Greengridz® wordt een extra

DE VOORDELEN VAN DECORTOP:

materiaal met een voelbare diepe, grove

dikke HPL-toplaag aangebracht. Op dit laminaat

structuur. Het blad is verkrijgbaar in exclusieve

is een speciale structuur toegepast die een

• unieke kleuren met luxe uitstraling

dessins van beton tot leisteen en van warm hout

luxe en levensechte uitstraling geeft aan het

tot verroest staal.

blad. Deze toplaag laat geen water door en is
eenvoudig schoon te maken.

• extra dik laminaat met meer structuur
• goede prijs-/kwaliteitverhouding
• randdikte van 20 tot 80 mm
• geen onnodige, zichtbare naden
• waterbestendig

Op Greengridz: een prachtige uitstraling én groen

Compactlaminaat met nanotechniek die zorgt voor een mat en softtouch oppervlak

Fenix® is een keukenblad met een extreem mat

Op een basis van Greengridz® wordt een Fenix-

DE VOORDELEN VAN FENIX:

uiterlijk. Het heeft een massieve uitstraling,

toplaag aangebracht, waardoor het oppervlak de

maar voelt toch zijdezacht aan. Dankzij de

bijzondere Fenix eigenschappen bevat.

• speciale nanotechcoating

onderscheidende nanotechniek blijven er
bovendien nooit vingerafdrukken achter op het
bladoppervlak.

• fingerprintproof
• extreem mat oppervlak
• randdikte van 20 tot 80 mm
• geen onnodige, zichtbare naden
• waterbestendig
• hygiënisch dankzij het gesloten oppervlak

Fenix Bold Black

Zijdezacht
Fenix

Fenix Night Blue

Greenpanel

TopLaminaat I DecorTop I Fenix keukenbladen
Keuze uit wel 100+ kleuren en structuren!

Oak Bran

Move

Craft

Woody

Coast

Ice Cream

Ghost White

Soft Steel

New Ritual

Raw Black

Nature

Eclipse

Cosmic

Gray Land

Night Blue

Bold Black

Fenix®: effen kleuren, zwart, wit
en metallic, meestal zwarte kern

Fresco

DecorTop®: kleuren en structuren
met hout, steen of metaal look

Boulder

TopLaminaat®: vele kleuren, met
hout-, steen- en fantasiedessins

Aanraken
De materialen zien en voelen?

Natuurlijk wilt u de verschillende materialen en kleuren ook in het echt zien en voelen. Stapt u
dan gerust eens binnen bij het Dekker Trend Centre. De showroom is alleen op afspraak geopend.
Kijk voor meer informatie op www.dekkertrendcentre.com
Dekker levert aan de keukenspeciaalzaak. De dealer locator op www.dekkerzevenhuizen.nl/dealers
toont u de dichtbijzijnste dealer.

