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Houtlak- en beitskleuren

Poedercoat kleuren en chroom III

Lak

Chrome Poedercoatings

Beitskleuren Beitskleuren met beschikbare HPL en melamine tafelbladen

Hout- en beitskleuren welke niet zijn opgenomen in de standaard 

Casala collectie zijn op aanvraag. Beitsen naar staal heeft een 

meerprijs van € 205,- netto per beitskleur, per order. 

Na ontvangst van de kleurstaal wordt een proefstaal vervaardigd, 

deze wordt de opdrachtgever toegezonden ter goedkeuring. De 

levertijd gaat in na goedkeuring van het proefstaal, deze is in ca. 2 

weken beschikbaar. 

 

Hout is een natuurlijk materiaal inherent aan kleur en structuur 

verschil. Om deze reden kan een exacte match van aange-leverde 

monsters op de meubels niet worden gegarandeerd. Tevens zijn 

de houten onderdelen door constante blootstelling aan het licht 

onderhevig aan kleurverandering, zodat in naleveringen mogelijk 

kleurverschillen ontstaan. 

 

De houtlakken en beitsen, waarmee houtproducten worden 

behandeld, zijn op waterbasis. Tijdens het bewerkingsproces 

komen geen giftige dampen vrij. Deze lakken zijn minder 

schadelijk voor mens en milieu. Indien gewenst kunnen de houten 

onderdelen voorzien worden van een brandwerende lak. Hiermee 

voldoet het product aan de eisen die worden gesteld aan 

brandveiligheid.

Black S096

Havanna cherry S5681

Light grey S1188

White Wash S081 White beech S5320

Nat. lacquered  S084

Chrome

Mat chrome 

Pearl grey S035

Geen bijpassende beitskleuren beschikbaar voor Lindberg Oak en Madison walnut 

De kleurstalen zoals hierboven getoond kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Ga 

voor meer informatie en onze Sample service naar www.casala.com.

Light maple  S04/054

Dark mnt. oak  S4371

White S082

Stand. walnut S4801

Anthracite S1290

Milano walnut  S4896

Traffic white SG16

Traffic grey SG20 Black SG15

Light grey SG11 Aluminium Grey  SG12 Tenor grey SG17

De gebruikte poedercoat bevatten geen giftige stoffen en geen 

zwaar metaalhoudende grondstoffen. Tijdens het productie- 

proces wordt de overtollige poederlak volledig opgevangen  

en hergebruikt.  

 

De verchroomde metalen onderdelen in onze producten scheiden 

geen gevaarlijke chroom VI-verbindingen af. Het verchromings- 

proces staat onder streng toezicht. Het producttieproces is in 

overeenstemming met NEN-EN 7089. De complete collectie van 

Casala wordt met chroom 3 verchroomd, materiaal met dezelfde 

kleur als chroom 6, maar met een veel lagere milieubelasting. 

Chroom 3 voldoet aan de strengste eisen voor REACH en 

MVO-richtlijnen.

Poedercoat kleuren welke niet zijn opgenomen in de standaard 

Casala collectie zijn op aanvraag. Poedercoat kleuren naar staal 

is enkel mogelijk op aanvraag. Prijs varieert per kleur en 

orderhoeveelheid. Na ontvangst van de kleurstaal wordt een 

proefstaal vervaardigd. Deze wordt de opdrachtgever 

toegezonden ter goedkeuring. De levertijd gaat in na goedkeuring 

van de proefstaal. Deze is in ca. 2 weken beschikbaar.

Houtdelen zijn op aanvraag te voorzien van een speciale 

brandwerende lak, voor meer informatie kunt u hierover 

contact opnemen met Casala.

KLEUREN  INDEX


