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T80 Ral-kleuren.
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aneel. Dit prachtige paneel
heeft
dezelfde oppervlakte
Micro 16 mm
Ral 9002.
zeer gewild paneel toevoegen
aan de DESIGN-LINE
ordt geleverd in RAL 7039. Wij zijn ervan overtuigd
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Specials.
Umbra Ral
9007
Micro 16 mm

ANTRA

Oud 7043

Nieuw 7016

Oud 7043

Nieuw 7016

Umbra Ral
7016
Micro 16 mm

Sand

Nature

Sand

Nature

Sand

Bovenstaande afgedrukte Ral-kleuren zijn een indicatie!

* Standaard Kleuren
van **
HOESCH
wordt
vervangenverkrijgbaar
door het UMBRA(overige kleuren op aanvraag)
Tegen
meerprijs

kbare kleuren blijven ongewijzigd:
van HOESCH wordt vervangen door het UMBRA
006 en RAL 7016. De MICRO wijzigt van 8 naar 16.
kbare kleuren blijven ongewijzigd:

9010

9007

9006

7016

