
KeukenbladenWelk keukenblad kiest ú?

Kijk en vergelijk
Materialen
Kleuren en structuren



Voor u op maat gemaakt

OntdekkenOntdek welk keukenblad bij ú past ...
Wat is uw stijl? Welke eigenschappen zijn voor u belangrijk?

Als het moment aangebroken is om een keukenblad uit te zoeken kijkt u wellicht eerst naar de kleur. 
Omdat u van stoer houdt, of juist bewust gaat voor tijdloos. Maar u hoeft de kleur niet als enige 
uitgangspunt te nemen. Ook de eigenschappen van het materiaal zijn belangrijk. Het ene materiaal is 
namelijk net iets krasvaster dan het andere. Of net wat duurzamer. Wat vindt ú belangrijk? 

In dit magazine vindt u een toelichting op de meest voorkomende materialen. Maar er is meer 
keus. In het materiaalschema staat een overzicht van alle materialen. Welk blad u ook kiest; alle 
werkbladen van Dekker worden precies voor u op maat gemaakt.



KiezenWat verwacht u van uw keukenblad ...
Dit vierstappenplan helpt u kiezen

Kies voor een materiaal
dat past bij uw stijl

Kleur en uitstraling van 
het oppervlak

Wat wilt u uitgeven 
aan een keukenblad

Bepaal de randdikte

1 2 3 4Alle keukenbladen zijn natuurlijk 
geschikt om aan te werken in 
de keuken. Maar het ene blad is 
bijvoorbeeld hittebestendiger, kras- 
of chipvaster dan het andere. Wat is 
voor ú belangrijk?

Binnen elk materiaal zijn er 
verschillende kleuren én afwerkingen 
mogelijk, zoals hoogglans (polished) 
en mat (honed). De kleur en de 
afwerking kunnen ook van invloed 
zijn op de gebruiksvriendelijkheid van 
het blad. 

En ja, u moet het blad ook nog 
kunnen betalen. Gelukkig zijn er 
keukenbladen in verschillende 
prijsklassen. En binnen elke 
prijsklasse is er een ruime keuze aan 
kleuren. In elke prijscategorie zijn er 
levensechte look-a-likes. 

Net als u denkt dat u alles heeft 
afgetikt, vragen ze u naar de 
randdikte … Mag uw blad er zijn, of 
kiest u voor een dun blad voor de 
minimalistische keuken? Vrijwel alle 
materialen kunnen tot wel 10 cm dik 
geleverd worden. 

Kijken en vergelijken
In de materialenindex op pagina 15 zetten we alles nog eens op een rij. Welke materialen zijn er, wat zijn de eigenschappen en hoe duur zijn ze in verhouding.



Veelzijdig

Laminaat in vele kleuren
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Met stip op nummer 1 staat al jarenlang TopLaminaat®. Dit blad wordt het meest verkocht. Het is 
praktisch en heel veelzijdig, want er zijn oneindig veel mogelijkheden qua kleur en decor. Het is 
onderhoudsvriendelijk en chipvast want de rand kan tegen een stootje. TopLaminaat heeft als drager 
multiplex of Greengridz®, een innovatief watervast materiaal op houtbasis met een zeer duurzaam 
karakter. Het is FSC® en CARB2 gecertificeerd.

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd WatervastSpoedservice Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Functioneel, praktisch en veelzijdig ...
Kies voor TopLaminaat



Levendig

Luxe uitstraling en voelbare structuur

DecorTop® is een heel mooi, gebruiksvriendelijk materiaal met een voelbaar diepe, grove structuur. 
Het blad is verkrijgbaar in exclusieve dessins van beton tot leisteen en van warm hout tot verroest 
staal. DecorTop heeft als drager multiplex of Greengridz®, een innovatief watervast materiaal op 
houtbasis met een zeer duurzaam karakter. Het is FSC® en CARB2 gecertificeerd. 

Spoedservice

WatervastUnieke kleurenExtra dik
laminaat

Voelbaar 
grove structuur

Semi
onderbouw

Vlakinbouw
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Warm, levendig en exclusief dessin ...
Kies voor DecorTop



ZijdezachtMat, zijdezacht en fingerprintproof ...
Kies voor Fenix
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Designblad met een extreem mat oppervlak dat zacht aanvoelt

Fenix® heeft een kern van 1 cm dik compactlaminaat, maar kan ook met een basis van duurzaam 
Greengridz® geleverd worden. Het oppervlak is extreem mat en voelt zijdezacht aan. Dankzij 
de onderscheidende nanotechniek blijven er bovendien geen vingerafdrukken achter op het 
bladoppervlak. Het compactlaminaat is zeer goed bestand tegen stoten en chippen.

Zelfherstellend 
vermogen

Fingerprint
proof

Extreem mat
oppervlak

Anti-bacteriële 
eigenschappen

Soft touch

VormvastNiet statisch StootvastPITT cooking
mogelijk



Greengridz, een groen alternatief voor het keukenblad

Greengridz® is een perfect basismateriaal voor een duurzaam keukenblad. Dit watervaste materiaal 
is FSC® en CARB2 gecertificeerd en heeft een kleine ecologische voetafdruk. Door de aanplant van 
bomen wordt de CO2 uitstoot die ontstaat bij de productie gecompenseerd.

Alle TopLaminaat, DecorTop en Fenix kleuren mogelijk
Greengridz kan worden afgewerkt met alle kleuren TopLaminaat®, DecorTop® en Fenix®, en wordt op 
maat gemaakt. Zo is er altijd een duurzaam alternatief keukenblad dat aansluit bij uw wensen.  

Kleine ecologische 
voetafdruk 

Minder CO2-
uitstoot

Formaldehyde 
arm

100%
recyclebaar 

Licht
van gewicht 

Voordelig 
qua transport

Biologisch 
afbreekbaar

FSC
gecertificeerd

NRC 0,55 (70%)
geluidsdemping
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GREENPANEL
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ACOUSTIC FLEECE

GREENPANEL

HPL

ACOUSTIC FLEECE

GREENPANEL

HPL

FSC®

gecertificeerd
CARB2

gecertificeerd
Ecologische
voetafdruk

Minder
CO2 uitstoot

Biologisch
afbreekbaar

100%
Recyclebaar

Kiezen voor ...
duurzaam

Greengridz, een bewuste keuze!
De toevoeging van het groene blaadje en/
of het FSC-logo (FSC C104325) geven 
aan welke bladmaterialen met duurzaam 
Greengridz geleverd kunnen worden.

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd WatervastSpoedservice Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Spoedservice Watervast Unieke kleuren Extra dik
laminaat

Voelbaar 
grove structuur

Zelfherstellend 
vermogen

Fingerprint
proof

Extreem mat
oppervlak

Anti-bacteriële 
eigenschappen

Soft touch

VormvastNiet statisch StootvastPITT cooking
mogelijk
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DecoratiefDecoratief, stootvast en spannende prints ...
Kies voor TopCore

Compactlaminaat met een onderscheidende toplaag die doorloopt in de rand

De kern van TopCore® is 1 cm dik compactlaminaat. Het is daardoor heel goed bestand tegen stoten 
en chippen. De onderscheidende toplaag kent vele prachtige prints. Vanwege de geavanceerde 
V-groovetechniek loopt de textuur van het blad door in de rand, die tot wel 10 cm hoog kan zijn.

Innovatief 
design

Semi
onderbouw

Watervast

Stootvast V-groove PITT cooking
mogelijk

Spoedservice

Voelbaar 
grove structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Ma
ha

l



BETON
LOOKSheeft de

To
pL

am
ina

at
 B

ala
nc

e

Ev
or

a 
Qu

ar
tz 

Ra
w 

Gr
ap

hi
te

De
co

rT
op

 C
lif

f

To
pC

or
e S

to
rm

Ev
or

a 
Ce

ra
m

ics
 S

tu
cc

o 
Da

rk

Beton is hot, en beton-lookalikes zijn er in vele lichte en donkere varianten ...

Beton in de keuken is hot en blijft hot. Geen wonder, want beton oogt zo stoer en geeft een monumentale uitstraling aan de keuken. Maar echt beton
is wél zwaar. En redelijk kras- en vlekgevoelig. Maar er zijn genoeg betonlookalikes in nagenoeg elk werkbladmateriaal. In vele kleuren!



Mineralen

Composiet heeft een lange levensduur en bestaat voor 93% uit kwartsmineralen

Evora® Quartz (composietsteen) bestaat voor het grootste deel uit kwartsmineralen. Het wordt in het 
Engels ook wel engineered stone genoemd, omdat de eigenschappen ten opzichte van natuursteen 
verbeterd zijn. Zo is composietsteen minder poreus en zuurgevoelig. Bovendien zijn er veel kleuren 
en structuren mogelijk, van Belgisch hardsteen tot marmerdessins, met een levendige structuur of 
hoogglans oppervlak. Evora Quartz is een praktisch blad met een lange levensduur.

Innovatief 
design

WatervastStootvast V-groove

Lange 
levensduur

PITT cooking
mogelijk

Spoedservice Voelbaar 
grove structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Uitgebreide
kleurencollectie

Natuurlijke
uitstraling
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Gebruiksvriendelijk, natuurlijk en spraakmakend ...
Kies voor Evora Quartz



Naruurlijk

Natuursteen met een grote variëteit aan kleuren
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Puur natuur, unieke kleuren en uitstraling ...
Kies voor Evora Granite
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Evora® Granite (graniet) is puur natuur. Precies zoals het steen wordt gedolven, wordt het ook 
gebruikt voor het blad. In een granieten keukenblad kunnen steeds weer andere patronen worden 
ontdekt, en de tint past zich iedere keer aan de lichtval en de inrichting van de keuken aan. Ieder 
granieten keukenblad is uniek, maar het vraagt wel iets meer onderhoud.

Natuurlijk
materiaal

RobuustSpoedservice Unieke kleuren
en tekeningen

Uitgebreide
kleurencollectie



Luxueus

Keramiek is kras- en hittebestendig en is verkrijgbaar in exclusieve kleuren
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Evora® Ceramics (keramiek) biedt veel keuze in kleur en biedt rustige tinten maar ook uitgesproken 
marmerprints met een matte of hoogglans uitstraling. Bladen van keramiek worden onder hoge 
druk en temperatuur geperst. Dankzij het productieproces is het materiaal uiterst krasvast en 
hittebestendig. Maar het is minder chipvast: let dus op bij stoten op de rand.

100% Krasvast OnderhoudsvrijZuurbestendig Vlekbestendig Hittebestendig

Een luxe uitstraling en mooie kleuren ...
Kies voor Evora Ceramics
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Wit, witter, witst ... En marmer ...

WIT
LUXE

in

Wilt u een strakwitte eyecatcher in uw designkeuken? Of kiest u voor marmer voor een sfeer van luxe?
Kijk en vergelijk materialen, kleuren en structuren. Er is veel mogelijk.



Oneindig veel vormgevingsmogelijkheden met Solid surface

Design
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Corian® is een massief en homogeen Solid surface materiaal. Het kan alles zijn wat u zich hebt 
voorgesteld. Golvende, nagenoeg onzichtbare naadloze, organische vormen, gedurfde effecten van 
kleur en lichtdoorlatendheid. De talloze bewerkingsmogelijkheden maken het ook nog eens mogelijk 
om een naadloos geïntegreerde spoelbak toe te voegen, waardoor u één geheel krijgt. Corian geeft 
uw keuken een absolute designuitstraling en is verkrijgbaar in talloze prachtige kleuren. 

Innovatief 
design

Stootvast Onderhouds-
vriendelijk

Naadloos
verlijmd

3D
vervormbaar

Kiezen voor een designkeuken ...
Kies voor Corian
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VergelijkenMateriaaleigenschappen
keukenbladen

100
KRAS-

BESTENDIG

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

ONDERHOUDS-
VRIENDELIJK

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

HITTE-
BESTENDIG

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

LEVENS-
DUUR

CHIP-
VAST

Greengridz® is een duurzaam alternatief voor
multiplex. De ideale basis voor TopLaminaat, 
DecorTop en Fenix.

Kleine ecologische 
voetafdruk 

Minder CO2-
uitstoot

Formaldehyde 
arm

100%
recyclebaar 

Licht
van gewicht 

Voordelig 
qua transport

Biologisch 
afbreekbaar

FSC
gecertificeerd

NRC 0,55 (70%)
geluidsdemping

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig Hittebestendig

Onderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

Innovatief 
design

Stootvast Onderhouds-
vriendelijk

Naadloos
verlijmd

3D
vervormbaar

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

Stootvast Innovatief 
design

Uitgebreide
kleurencollectie

Uitstekende 
kwaliteit

Onderhouds-
vriendelijk

Unieke kleuren
en tekeningen

Natuurlijk
materiaal

Natuurlijke
uitstraling

Scherp 
geprijsd

Semi
onderbouw

100% Krasvast OnderhoudsvrijZuurbestendig Vlekbestendig Hittebestendig

Natuurlijk
materiaal

RobuustSpoedservice Unieke kleuren
en tekeningen

Uitgebreide
kleurencollectie

Innovatief 
design

WatervastStootvast V-groove

Lange 
levensduur

PITT cooking
mogelijk

Spoedservice Voelbaar 
grove structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Uitgebreide
kleurencollectie

Natuurlijke
uitstraling

Innovatief 
design

Semi
onderbouw

Watervast

Stootvast V-groove PITT cooking
mogelijk

Spoedservice

Voelbaar 
grove structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Lapitec
Dekton®

Glas

Corian®

Rvs

Hout

Keramiek

Fenix®

Graniet

Composietsteen

TopCore®

DecorTop®

TopLaminaat®
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TopLaminaat Laminaat toplaag in vele kleuren. Heeft als basis  
 Greenpanel, multiplex of spaanplaat.

DecorTop Dikker laminaat met luxe uitstraling en voelbare  
 structuur. Heeft als basis Greenpanel, multiplex of  

spaanplaat.

TopCore Stootvast compactlaminaat met onderscheidende 
toplaag die doorloopt in de rand.

Evora Quartz Bestaat uit quartz (93%), is gebruiksvriendelijk  
en heeft spraakmakende kleuren en structuren.

Evora Granite Natuursteen met een unieke uitstraling en 
met een grote variëteit aan kleuren.

Fenix Compactlaminaat met nanotechniek die zorgt 
voor een mat en softtouch oppervlak. 

Evora Ceramics Kras- en hittebestendig. Exclusieve 
kleuren en luxe uitstraling.

Massief hout Massief hout met een warme natuurlijke 
uitstraling.

Roestvrij staal Professioneel en solide werkblad. Hygiënisch 
in gebruik en makkelijk in onderhoud.

Corian Duurzaam volkunststof materiaal dat vriendelijk
aanvoelt. Naadloos te verlijmen en vormbaar.

Gehard glas Thermisch gehard met gecoate onderzijde 
en glanzend of mat oppervlak.

Lapitec Door-en-door gekleurd porseleinkeramiek, 
kras- en hittebestendig.

Dekton Kras- en hittebestendig keramiek.

Kijken en vergelijken
In de index ziet u de meest voorkomende materialen en hun eigenschappen. De volgorde geeft een prijsindicatie aan. Het start met het meest voordelige materiaal TopLaminaat.

250

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd WatervastSpoedservice Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Spoedservice

WatervastUnieke kleurenExtra dik
laminaat

Voelbaar 
grove structuur

Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Zelfherstellend 
vermogen

Fingerprint
proof

Extreem mat
oppervlak

Anti-bacteriële 
eigenschappen

Soft touch

VormvastNiet statisch StootvastPITT cooking
mogelijk




