
Inrichting van openbare ruimte. Buitengewoon compleet.

De nieuwste generatie panelen: 
CHPL (gepersonaliseerde HPL plaat)

Voor meer informatie: T: +31 (0)411 - 63 31 04   E: info@verheesproducts.nl  www.verheesproducts.nl

Een kleurrijk informatiebord, duidelijke bewegwijzering of de aankleding van een speeltoestel: 
met Custom High Pressure Laminate (CHPL) panelen maak je het allemaal. Niet alleen is de afwer-
king van hoge kwaliteit, ook zijn deze panelen extreem duurzaam en UV-bestendig. Geen vervaagde 
kleuren meer dus! En dat is maar goed ook, want u kunt de mooiste full colour foto’s of ontwerpen 
mee laten persen onder de beschermende toplaag. Hitte, zuur en scherpe voorwerpen krijgen geen 
kans om schade aan te richten. Circulair en gerecycled materiaal? Uiteraard. Maak kennis met de 
nieuwste generatie panelen: CHPL!

Stevige opbouw
CHPL panelen zijn opgebouwd uit verschillende lagen: kraftpapier, geïmpregneerd met fenolharsen en af-
gewerkt met een melamine geïmpregneerde, gepersonaliseerde decorlaag. Deze lagen worden onder druk 
van 150 graden Celsius samengeperst tot een uiterst duurzame volkernplaat.

Uniek in hun soort
Wat deze CHPL panelen zo onderscheidend maakt? Dat is de kwaliteit. De panelen zijn geschikt voor ieder 
klimaat en alle extreme weersomstandigheden. Fel zonlicht, een vochtige omgeving, zeeklimaat (wind, 
zout, zand), extreme warmte of koude: het tast de HPL panelen niet aan. Daarom zijn deze in alle omgevin-
gen toe te passen. Zelfs in de meest vochtige ruimtes of in operatiekamers waar hygiëne van levensbelang 
is. Deze HPL panelen zijn bovendien de enigen in hun soort waarvan de kleuren niet vervagen bij buitenge-
bruik. Ideaal én duurzaam dus!
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De voordelen op een rij:
•  Uv-bestendig (10 jaar garantie CSTB n° 103-0043)
•  Extreem sterk
•  100% recyclebaar
•  Anti-graffiti
•  Zand- en zoutbestendig
•  Waterbestendig (zwembaden en aquariums)
•  Krasbestendig
•  Zuurbestendig
•  Vuurbestendig
•  Zelfdragend
•  Ecologisch, opgebouwd uit FSC gerecycled papier
•  Duurzaam: panelen kunnen niet delamineren, afschilferen of barsten
•  Circulair

Reinigen? Geen probleem.
U reinigt CHPL panelen heel eenvoudig met gewone schoonmaakmiddelen en een spons of doek. 
Ook graffiti is gemakkelijk te verwijderen. De dichtheid van het oppervlak zorgt er namelijk voor dat verf 
geen kans krijgt om door te dringen tot onderliggende lagen.

Afwerking tot in de puntjes
Natuurlijk kunnen de panelen ook volledig worden afgewerkt. Denk aan frezen, verzagen of boren. 
U kunt ook kiezen voor draadinserts en veilingkanten. Het is maatwerk, dus alles is mogelijk.  

Klaar voor deze nieuwste generatie panelen?
Wilt u meer weten over deze panelen, de mogelijkheden bespreken of een offerte opvragen?  
Neem gerust contact met ons op. We gaan graag voor u aan de slag!

100% gerecycled papier

100% gerecycled 
papier

100% gerecycled papier

10 jaar garantie

Gerecycleerd en recyclebaar
Volgens het principe van de circulaire
economie zijn alle plastic elementen
waaruit VERHEES PRODUCTS straatmeubilair
bestaat 100% gerecycled en recyclebaar.

Snel en gemakkelijk schoon te maken
Gra�ti is gemakkelijk schoon te maken 
omdat het in tegenstelling tot hout niet 
aan het oppervlak hecht.

Hygiëne
Dit materiaal is perfect geschikt voor 
schoolpleinen of andere speelplekken. 
Het rot, verkruimelt of schimmelt 
inderdaad niet.

Zonder splinters en splijt niet
De eigenschappen van deze grondstof lenen 
zich uitstekend voor het buitengebruik van 
straatmeubilair. Het is degene die tegenwoordig 
het minste onderhoud nodig hee�. 
Het is daarom het meest zuinig.

UV-bestendigheid
De pro�elen zijn in de massa gekleurd. 
Als gevolg hiervan verandert hun kleur
in de loop van de tijd niet veel.

20 jaar garantie
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