
Stij lvol ,  trendy, stootvast  en hygienisch, 
voor  pro ject inrichting of  thuis.

KERRADECO

UNIEK STIJLVOL EN DUURZAAM



Technisch datablad
Kerradeco Volschuim wandpanelen

Een product van:

Designwand en vloer

Productomschrijving:

Merk :
Type :
Materiaal : PVC geschuimde kern (PVC-UE) met co-extrudeerd hard PVC toplaag (PVC-U)
Kleuren : Diverse hout-, textiel-, steen-, flora en grafische decoren.
Lengte : 1365 mm, 1350 mm werkende lengte. 2700mm, 2700 mm werkende lengte.
Breedte : 310 mm, 295 mm werkende breedte. 310mm, 295 mm werkende breedte.
Hoogte/dikte : 9 mm 9 mm
Verwerkingssysteem : Mes en groef, lange en korte zijdes. Mes en groef , lange zijdes.
Aantal in pak : 8 / 9 / 2 pakken met 9 panelen. 4 st. / 2 pakken met 4 panelen.
Totaal oppervlak per pak : 3,18 / 3,58 / 7,16 m2 3,18 m2 / 6,36 m2
Opslag condities :

Verwerkingscondities :
CE Marking :
Garantie :
Duurzaamheid :

Gewicht / eenheid : 5,4 Kg/m2 (17,6/19,8/2x19,8 Kg/pak). 5,4 Kg/m2, (17,6/2x17,6 Kg/pak).
Brandgedrag :
Waterdichtheid :
Thermische weerstand :
Geluidsreductie :
Dimensionale stabiliteit :
VOC emissie :
Geadviseerde ruimtes :

Montagesystemen :

Verlijming systeem 1 :

Commerciële gegevens
Kerradeco
Volschuim wandpanelen

Technische gegevens

Kerradeco wandpanelen kenmerken zich door de volschuim PVC kern, met 3D structuur en digitale print. Hierdoor is een 
voelbare en zichtbare structuur, textuur en looks na te bootsen van diverse materialen. De panelen laten zich gemakkelijk 
bewerken met houtbewerkings gereedschap. En kunnen worden afgewerk met diverse afwerkprofielen.
De kerradeco wandpanelen zijn voorzien van een mes en groef verbinding, met een perfecte sluiting. Hierdoor zijn de 
wandpanelen ook geschikt voor toepassing in badkamers en toiletruimtes. Kerradeco wandpanelen zijn hoogwaardig 
gefabriceerde panelen die steeds meer toegepast worden in kantoren, winkels en  horeca gelegenheden.

B-S3,D0
Pass

Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte.
24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
Ja
10 jaar, huishoudelijk gebruik.
Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, alle grondstoffen voldoen aan REACH.

0,0065 W/m2 K
Rapport op aanvraag.
< 0,05%
A+
Kan op elke wand gemonteerd worden in elke woonhuisruimte, inclusief badkamer.

Zie montage instructie voor richtlijnen.
Montage kit, Hi-Tack kit, PVC wand en vloer lijmen.

Ook geschikt voor commercieel gebruik zoals kantoor, winkel en horeca.

Montage benodigdheden
1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige wand.
2. Mechanisch bevestigd op vlak regelwerk. Met nieten, spijkers of schroef.
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Artnr.  Omschrijving
    Hout decor

Artnr.  Omschrijving
     Textiel decor

3024808 - Kerradeco 1,35 Concrete 3,18 m2/pak 3024767 - Kerradeco 1,35 Blue tartan 3,18 m2/pak

3024760 - Kerradeco 1,35 Ash wood 3,18 m2/pak 3024878 - Kerradeco 1,35 Knits beige 3,18 m2/pak

3022104 - Kerradeco 1,35 Wood brandy 3,18 m2/pak 3024879 - Kerradeco 1,35 Knits cool grey 3,18 m2/pak

3021871 - Kerradeco 1,35 Wood carbon 3,18 m2/pak 3024880 - Kerradeco 1,35 Knits warm grey 3,18 m2/pak

3022238 - Kerradeco 1,35 Snowy wood 3,18 m2/pak 3024774 - Kerradeco 1,35 Retro grey 3,18 m2/pak

3022468 - Kerradeco 1,35 Wood vintage 3,18 m2/pak 3024765 - Kerradeco 1,35 Scotch 3,18 m2/pak

3024776 - Kerradeco 1,35 Tweed 3,18 m2/pak

    Steen decor
3024819 - Kerradeco 1,35 Desert stone 3,18 m2/pak     Geometrisch
3024809 - Kerradeco 1,35 Loft concrete 3,18 m2/pak 3027156 - Kerradeco 1,35 Typography 7,16 m2/pak

3024813 - Kerradeco 1,35 Loft rusty 3,18 m2/pak 3027157 - Kerradeco 1,35 Geom. Linien 3,58 m2/pak

3024150 - Kerradeco 1,35 Stone grey 3,18 m2/pak 3027158 - Kerradeco 1,35 Geom. Mesh 7,16 m2/pak

3024820 - Kerradeco 1,35 Stone ivory 3,18 m2/pak 3027160 - Kerradeco 1,35 Confetti balloons 7,16 m2/pak

3024818 - Kerradeco 1,35 Stone misty 3,18 m2/pak 3024875 - Kerradeco 1,35 Geom. Cafe 7,16 m2/pak

3024821 - Kerradeco 1,35 Stone moon 3,18 m2/pak 3024876 - Kerradeco 1,35 Geom. Green 7,16 m2/pak

3024759 - Kerradeco 1,35 Terrazzo 3,18 m2/pak 3024877 - Kerradeco 1,35 Geom. Light 7,16 m2/pak

3021809 - Kerradeco 1,35 Stone antracite 3,18 m2/pak 3027153 - Kerradeco 1,35 Houses Italia 7,16 m2/pak

3024874 - Kerradeco 1,35 Houses 7,16 m2/pak

    Tegel patroon 3027152 - Kerradeco 1,35 Houses Tuli 7,16 m2/pak

3027167 - Kerradeco 1,35 Multiform 3,58 m2/pak 3027154 - Kerradeco 1,35 Juhu 7,16 m2/pak

3027159 - Kerradeco 1,35 Origami birds 3,58 m2/pak

    Grafisch decor
3024764 - Kerradeco 2,7 Art 6,36 m2/pak     Verdiepings hoge wandpanelen (2,7m1 hoog)

3024762 - Kerradeco 2,7 Concrete 3,18 m2/pak

    Flora decor 3024814 - Kerradeco 2,7 Stone ivory 3,18 m2/pak

3027165 - Kerradeco 1,35 Hanging plants 3,58 m2/pak 3024811 - Kerradeco 2,7 Stone misty 3,18 m2/pak

3027163 - Kerradeco 1,35 Grey Forest 3,58 m2/pak 3021811 - Kerradeco 2,7 Stone antracite 3,18 m2/pak

3027166 - Kerradeco 1,35 Jungle leaves 3,58 m2/pak 3024766 - Kerradeco 2,7 Scotch 3,18 m2/pak

3027164 - Kerradeco 1,35 Night forest 3,58 m2/pak

    Kerradeco Bio   (anti-bacterieel)
3023906 - Kerradeco 2,7 Bio white 3,18 m2/pak

Afwerkprofielen per stuk verpakt Afwerkprofielen per 5 stuks verpakt
6004008 - Kerradeco Zilver Startprofiel 2,7 m1 6030732 - Kerradeco Zilver Startprofiel 2,7 m1 / 5st.

6004012 - Kerradeco Zilver Binnenhoek profiel 2,7 m1 6030734 - Kerradeco Zilver Binnenhoek profiel 2,7 m1 / 5st.

6004014 - Kerradeco Zilver Buitenhoek profiel 2,7 m1 6030736 - Kerradeco Zilver Buitenhoek profiel 2,7 m1 / 5st.

6004010 - Kerradeco Zilver Eindprofiel 2,7 m1 6030738 - Kerradeco Zilver Eindprofiel 2,7 m1 / 5st.

6004009 - Kerradeco Champagne Startprofiel 2,7 m1 6030733 - Kerradeco Champagne Startprofiel 2,7 m1 / 5st.

6004013 - Kerradeco Champagne Binnenhoek profiel 2,7 m1 6030735 - Kerradeco Champagne Binnenhoek profiel 2,7 m1 / 5st.

6004015 - Kerradeco Champagne Buitenhoek profiel 2,7 m1 6030737 - Kerradeco Champagne Buitenhoek profiel 2,7 m1 / 5st.

6004011 - Kerradeco Champagne Eindprofiel 2,7 m1 6030739 - Kerradeco Champagne Eindprofiel 2,7 m1 / 5st.

   TDS   Montage   DoP/DoC              Website
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1. Kern (geschuimd gerecycled polymeren)
De composiet is gemaakt van een spe-
ciaal geselecteerde mix van mineralen 
en polymeren, wat zorgt voor een hoge 
dichtheid en homogeniteit. Met als resultaat 
een sterk, product met hoge mechanische 
weerstand en uitstekende technische 
eigenschappen.

2. Toplaag (hardpoly-
meer)
Gemaakt van geharde 
polymeren, wat zorgt voor 
een hoge slag-, kras- en 
stootvastheid. Met een 
thermisch gedrukte  
structuur die een  
realistische en natuurlijke 
uitstraling geeft.

3. Opdruk
Hoogwaardige opdruk 
gemaakt met innovatieve 
digitale printtechnologie 
en reproduceert hierdoor 
natuurlijke materialen zoals 
steen, hout of textiel.

4. Coating
Het paneel is  
bedrukt met een kras-
vaste coating die de 
opdruk beschermt 
tegen UV straling en 
het mogelijk maakt 
om vuil gemakkelijk te 
verwijderen.

Kerradeco wandbekleding
Het uitkiezen van de juiste wandbekleding is een belangrijke besluit. Het is wetenschappelijk  
bewezen dat het juiste gebruik van kleur, materiaal en textuur een positief effect hebben op de  
gemoedstoestand van de mens. Kerradeco wandbekleding speelt hierop in. Door de structuur en de hoge 
kwaliteit digitale bedrukking onderscheid dit product zich van andere wandbekledingen op de markt. Er is keuze 
uit een ruim assortiment van decors, kleuren en texturen geschikt voor elk type interieur. Tevens is Kerrade-
co wandbekleding een duurzame keuze. Tijdens het productieproces wordt gebruik gemaakt van gerecycled 
materiaal. Restafval wordt hergebruikt in het opvolgende productieproces. Hiermee is het impact op het milieu 
minimaal met als eindresultaat een duurzaam, veilig en ook een modern product

Unieke eigenschappen

Kerradeco heeft uitzonderlijke technische kenmerken. De decoratieve wandpanelen zijn slag- en stootvast, niet 
ontvlambaar, hebben een geluiddempende werking en zijn vocht- en UV-bestendig. Hierdoor is Kerradeco ook 
geschikt in openbare en commerciële ruimtes zoals kantoor, hotel, winkel en restaurant. De lichtgewicht wand-
panelen zijn gemaakt van 100% hardschuim kunststof, waardoor het eenvoudig zelf te monteren is. Ze sluiten 
naadloos op elkaar aan en verbergen eventuele oneffenheden op de muur.
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Hout decor

Houtlook
Creëer harmonie, warmte en sfeer in je interieur met de houtlook wandbekleding. Kerradeco 

wandbekleding in houtlook is goed te combineren met elk type interieur. In de houtlook hebben 
we een verscheidenheid aan kenmerkende houtstructuren en nerfkleuren opgenomen van warme 
klassiekers, moderne wit- en grijstinten tot een reeks vintage verweerde tinten. Elk wandpaneel 
heeft zijn eigen uniek patroon en textuur. De structuur, nerven, noesten en de manier waarop de 

planken met elkaar verbonden zijn dragen bij om de natuurlijke uitstraling van hout te reproduceren.
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Kerradeco Wandpaneel   Concrete 1,35   
Art. nr. : 3024808
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is voorzien van kleurvaste 
pigmenten en een UV-bestendige 
coating. Hierdoor is de kleurvastheid 
te garanderen tot 10 jaar.

Kerradeco Wandpaneel   Concrete 2,70   
Art. nr. : 3024762
Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
Legwijze : Verticaal  / Horizontaal
Verband : Naast    / op elkaar

Tip:
Combineer Concrete 2,7 met 
Concrete art voor een speelse en 
artistieke doorbreking van het patroon.
Kerradeco Wandpaneel Concrete art
Art. nr. : 3024764
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Kerradeco Wandpaneel   Ash Wood 1,35   
Art. nr. : 3024760
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco 1,35 panelen zijn perfect 
te combineren met andere decoren. 
Combineer bijvoorbeeld met Snowy 
wood voor een mooi contrast tussen 
lichtbuin en lichtgrijs.
Kerradeco Wandpaneel Snowy Wood
Art. nr. : 3022238
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Kerradeco Wandpaneel   Wood Brandy 1,35   
Art. nr. : 3022104
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is kras- en stootvast en 
beidt daarmee uitstekende bescher-
ming tegen puntige tafelhoeken. 
Jouw voordeel: geniet langer van je 
wandbekleding!
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Kerradeco Wandpaneel   Wood Carbon 1,35   
Art. nr. : 3021871
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco heeft geluiddempende 
eigenschappen. Hierdoor is Kerradeco 
ook uitstekend toepasbaar in kantoor 
vergaderruimtes en showrooms.
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Kerradeco Wandpaneel   Snowy Wood 1,35   
Art. nr. : 3022238
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is stoot- en krasvast, 
daarnaast hygienisch en gemakke-
lijk schoon te maken. Daardoor is 
Kerradeco uitstekend toepasbaar in 
winkel, praktijkruimtes en restaurants 
en hotels.
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Kerradeco Wandpaneel   Wood Vintage 1,35   
Art. nr. : 3022468
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is ook uitstekend toepas-
baar als lambrisering: maak gebruik 
van een zilver of champagne gekleurd 
startprofiel als bovenafwerking.
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Steen decor
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Steenlook
Met de steenlook wandbekleding creëer je een rustige en natuurlijk uitstraling in je interieur. 

Eeuwenlang staat steen symbool voor veiligheid. Het staat voor alles wat tijdloos en duurzaam is. 
De wandbekleding wordt aangeboden in verschillende steenlooks. De steenontwerpen van beton 
tot graniet, zijn geïnspireerd op gebouwen en architectuur. Voor elk type interieur hebben we een 

passende wandbekleding. Blader door de brochure en ontdek het natuurlijke gevoel van steenlook.
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Kerradeco Wandpaneel   Desert Stone 1,35   
Art. nr. : 3024819
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is voorzien van een niet 
poreuze toplaag, hierdoor zijn voedsel 
en vloeistofresten gemakkelijk af te 
nemen. Handig dus voor restuarants, 
koffiehuis en/of eetgelegenheden.
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Kerradeco Wandpaneel   Loft Concrete 1,35   
Art. nr. : 3024809
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is ook uitstekend toepas-
baar als lambrisering: maak gebruik 
van een zilver of champagne gekleurd 
startprofiel als bovenafwerking.
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Kerradeco Wandpaneel   Loft Rusty 1,35   
Art. nr. : 3024813
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco 1,35 panelen zijn voor-
zien van mes en groef verbindingen 
rondom, hierdoor kunnen de panelen 
oneindig worden doorgelegd.  
Verdiepingshoogte hoger dan 3 meter 
zijn geen enkel probleem.
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Kerradeco Wandpaneel   Stone Grey 1,35   
Art. nr. : 3024150
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco wandpanelen zijn ook 
toepasbaar als wandbekleding in natte 
ruimtes zoals badkamer en toilet. Met 
een sanitaire voegkit in de verbind-
ing en in de profielen zijn Kerradeco 
wandpanelen spatwater en damp-
dicht.



KD17

Kerradeco Wandpaneel   Stone Ivory 1,35   
Art. nr. : 3024820
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Stone Ivory heeft dezelfde kleur 
nuance als Terrazzo, combineer de 
twee panelen voor een speels effect 
en onzichtbare scheiding tussen 2 
ruimtes.
Kerradeco Wandpaneel Terrazzo
Art. nr. : 3024759

Kerradeco Wandpaneel   Stone Ivory 2,7   
Art. nr. : 3024814
Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
Legwijze : Verticaal  / Horizontaal
Verband : Naast    / op elkaar
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Kerradeco Wandpaneel   Stone Misty 1,35   
Art. nr. : 3024818
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco zijn ook toepasbaar als 
wandbekleding in natte ruimtes zoals 
badkamer en toilet. Met een sanitaire 
voegkit in de verbinding en in de 
profielen zijn Kerradeco wandpanelen 
spatwater en dampdicht.

Kerradeco Wandpaneel   Stone Misty 2,7   
Art. nr. : 3024811
Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
Legwijze : Verticaal  / Horizontaal
Verband : Naast    / op elkaar
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Kerradeco Wandpaneel   Stone Moon 1,35   
Art. nr. : 3024821 
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco 1,35 panelen zijn voor-
zien van mes en groef verbindingen 
rondom, hierdoor zijn vele legpatronen 
mogelijk in zowel horizontale of verti-
cale richting. Ook is het mogelijk om 
reststukken in een wildverband, door 
te leggen met als voordeel weinig tot 
geen restafval.
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Kerradeco Wandpaneel   Terrazzo 1,35   
Art. nr. : 3024759
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Combineer Terrazzo met Stone Ivory, 
voor een speelse onderbreking van de 
wand.
Kerradeco Wandpaneel Stone Ivory
Art. nr. : 3024820 (1,35)
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Kerradeco Wandpaneel   Stone Anthracite 1,35   
Art. nr. : 3021809
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is voorzien van kleurvaste 
pigmenten en een UV-bestendige 
coating. Hierdoor is de kleurvastheid 
te garanderen tot 10 jaar.

Kerradeco Wandpaneel   Stone Anthracite 2,7   
Art. nr. : 3021811
Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
Legwijze : Verticaal  / Horizontaal
Verband : Naast    / op elkaar

Tip:
Kerradeco 2,7 panelen zijn verticaal of 
horizontaal te monteren. Bij verticale 
montage zijn de panelen verdiepings 
hoog voor woningbouw. Bij verticale 
montage, dient de wand niet breder te 
zijn dan 2.700 mm.



Tegel patroon

Tegel en Grafische patronen
De collectie Grafische en Tegel patronen zijn ontwikkeld op basis van grafische motieven en 
tegels. De prints zijn met veel type interieurs te combineren vaak wordt de zwart wit kleuren-

combinaties toegepast bij grafische designs. De Kerradeco Art wandbekleding is hier een mooi 
voorbeeld van.

KD22



KD23

Kerradeco Wandpaneel   Multiform 1,35   
Art. nr. : 3027167
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Verticaal  / Horizontaal
Verband : Naast    / op elkaar

Tip:
Multiform is ook in steensverbanden 
te monteren, let op dat het tegelpa-
troon doorloopt tussen de panelen 
onderling.



Grafisch decor
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Kerradeco Wandpaneel   Art 2,7   
Art. nr. : 3024764
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 6,37 m2/pak (2x8 st./pak)
Legwijze : Verticaal
Verband : Naast elkaar

Tip:
Combineer Art met Concrete voor 
wandbreedte breder dan 2,36 meter.
Kerradeco Wandpaneel Concrete 2,7
Art. nr. : 3024762



Flora decor

Flora
Breng kleur en groen in je interieur en aan de wand. Met de lichte kleur groen van Hanging Plants 
of donker groen van Night Forest sla je twee vliegen in een klap. Of kies je toch voor subtiel groen 

van Grey Forest of het weelderige patroon van Jungle leaves.
 

Past groen niet in jouw interieur, kies dan voor Grey Forest om toch een touch van groen te hou-
den. De achtergrond van Beige zorgt voor een uitstekende samenhang met andere kleuren in jouw 

interieur.
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Kerradeco Wandpaneel   Hanging Plants 1,35   
Art. nr. : 3027165
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco is voorzien van kleurvaste 
pigmenten en een UV-bestendige 
coating. Hierdoor is de kleurvastheid 
te garanderen tot 10 jaar.
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Kerradeco Wandpaneel   Grey Forest 1,35   
Art. nr. : 3027163
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Grey Forest is uitstekend te combi-
neren met desert stone of om accent 
te leggen op Grey forest met Stone 
Antraciet:
Kerradeco Desert Stone 1,35
Art. nr. : 3024819
Kerradeco Stone antracite 1,35
Art. nr. : 3021809 
Kerradeco Stone antracite 2,7
Art. nr. : 3021811

Kerradeco Wandpaneel   Night Forest 1,35   
Art. nr. : 3027164
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Past licht of donkergroen niet in jouw 
interieur, kies dan voor Grey Forest 
om toch een touch van groen te 
houden.
Kerradeco Grey Forest 1,35 
Art. nr. : 3027163
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Kerradeco Wandpaneel   Jungle Leaves 1,35   
Art. nr. : 3027166
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Combineer Jungle Leaves met warme 
houtdecoren voor een samenhang 
tussen meubilair en de wandpanelen 
onderling.



Textiel decoren

Textiel look 
Textiel zie je veel terug in interieur en dat is niet voor niks. Het is een buitengewoon inspirerend 

materiaal. Dat het niet alleen voor banken, vloerkleden en kussens gebruikt kan worden bewijst de 
textiel look serie wandbekleding, die gebaseerd is op verschillende stofsoorten. Het aangename 

bijna warm aanvoelend oppervlak doet denken aan een authentiek weefsel. De textiellook is als een 
garderobe waar je klassieke tweed, moderne tartan en retro vindt. De kleuren zijn veelal ingetogen, 
maar er is ook een sterk accent. Ongeacht het patroon, textiel geeft een unieke en gezellige sfeer.
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Kerradeco Wandpaneel   Blue Tartan 1,35   
Art. nr. : 3024767
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is kras en stootvast en 
beidt daarmee uitstekende bescher-
ming tegen puntige tafelhoeken. 
Jouw voordeel: geniet langer van je 
wandbekleding!
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Kerradeco Wandpaneel   Retro Grey 1,35   
Art. nr. : 3024774
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco heeft geluiddempende 
eigenschappen. Hierdoor is Kerrade-
co ook uitstekend toepasbaar in de 
slaapkamer.
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Kerradeco Wandpaneel   Knits Beige 1,35   
Art. nr. : 3024878
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco wandpanelen zijn water  
afstotend, kras en stootvast en een-
voudig schoon te maken. Hierdoor 
is Kerradeco uitstekend geschikt 
in keukens (met uitzondering als 
achterwand van kooktoestellen) en 
badkamer. 
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Kerradeco Wandpaneel   Knits Cool Grey 1,35   
Art. nr. : 3024879
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
De Kerradeco Knits wandpanelen 
bestaan uit 8 verschillende prints, 
die zowel horizontaal als verticaal 
te plaatsen zijn. Combineer lichte 
kleuren met donker accenten voor een 
intense statement.

Kerradeco Wandpaneel   Knits Warm Grey 1,35   
Art. nr. : 3024880
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
De Kerradeco Knits wandpanelen 
bestaan uit 8 verschillende prints, 
die zowel horizontaal als verticaal te 
plaatsen zijn. Combineer Warm Grey 
met Stone Misty of Wood Carbon voor 
een accent op de textielpatronen.
Kerradeco Stone Misty 1,35
Art. nr. : 3024818
Kerradeco Wood Carbon 1,35
Art. nr. : 3021871
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Kerradeco Wandpaneel   Scotch 1,35   
Art. nr. : 3024765
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Monteer de Kerradeco Scotch wand-
panelen verticaal voor een hogere 
beleving van de ruimte, of juist hori-
zontaal om de ruimte breder te laten 
lijken.

Kerradeco Wandpaneel   Scotch 2,7   
Art. nr. : 3024766
Afm. : 295 x 9 x 2,700 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
Legwijze : Verticaal  / Horizontaal
Verband : Naast    / op elkaar

Tip:
Het patroon van Kerradeco Scotch 2,7 
is horizontaal zoals op de sfeerfoto. 
Voor meer creativiteit in patroon-
richting is de Kerradeco wandpaneel 
Scotch 1,35 het beste alternatief.
Kerradeco Wandpaneel Scotch 1,35
Art. nr. : 3024765
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Kerradeco Wandpaneel   Tweed 1,35   
Art. nr. : 3024776
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco 1,35 panelen zijn voor-
zien van mes en groef verbindingen 
rondom, hierdoor zijn vele legpatronen 
mogelijk in zowel horizontale of verti-
cale richting. Ook is het mogelijk om 
reststukken in een wildverband, door 
te leggen met als voordeel weinig tot 
geen restafval.
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Geometrisch

Geometrisch 
Dat geometrische motieven niet alleen mooi zijn in duo tonen, bewijst de geometrische serie. 

Voor een zachte look zijn de Geometric Light, Mesh en Linen uitstekende wandbekleding keuzes. 
Voor een zintuigelijke prikkeling zijn de geometric Cafe, Green, Confetti Balloons en Typografy 

uitermate geschikt. Bij kinderen wordt de fantasie extra geprikkeld door de Houses decoren. Ook 
de Origami Birds zorgt voor een beheerste zintuigelijke prikkeling van geest en verbeelding door de 

excentrische patronen van driehoeken in verschillende posities en richtingen in het tegelpatroon.
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Kerradeco Wandpaneel   Typography 1,35   
Art. nr. : 3027156
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Sommige patronen bestaan uit  
2 pakken van 9 panelen. Per decor 
wordt dit aangegeven in de pakin-
houd. Met twee Kerradeco pakken 
van 9 panelen  per pak kan een wand-
bekleed worden van 2.655 mm hoog 
en 2.700 mm breed.
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Kerradeco Wandpaneel   Geometric Linen 1,35   
Art. nr. : 3027157
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco is voorzien van kleurvaste 
pigmenen en een UV-bestendige 
coating. Hierdoor is de kleurvastheid 
te garanderen tot 10 jaar.
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Kerradeco Wandpaneel   Geometric Mesh 1,35   
Art. nr. : 3027158
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
verdiepingshoogtes verschillen per 
bouwjaar van een woning. Woningen 
gebouwd na 2003 zijn veelal gebouwd 
met een verdiepingshoogte van 2.600  
mm vanaf afwerkte constructieve 
vloer.
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Kerradeco Wandpaneel   Confetti Balloons 1,35   
Art. nr. : 3024160
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco laat zich ook uitstekend 
passen in woningen waar een houten  
lambrisering wordt/is toegepast.
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Kerradeco Wandpaneel   Geometric Cafe 1,35   
Art. nr. : 3024875
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Combineer de Neon kleuren met 
bijvoorbeeld Stone Antraciet of Wood 
Carbon voor een intensere kleurbele-
ving.
Kerradeco Stone Antracite 1,35
Art. nr. : 3021809
Kerradeco Wood Carbon 1,35
Art. nr. : 3021871
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Kerradeco Wandpaneel   Geometric Green 1,35   
Art. nr. : 3024876
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Ook de Geometrisch patronen kunnen 
in hoogte doorgestapeld worden. De 
installateur dient zich wel bewust te 
zijn van de nummering die aanwezig 
is op de achterzijde van elk paneel. 
Handig bij bijvoorbeeld hoge heren-
huizen en grachtenpanden.
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Kerradeco Wandpaneel   Geometric Light 1,35   
Art. nr. : 3024877
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Zijn de felle neon kleuren van Geo-
metric Cafe of Geometric te over-
heersend. De subtiele licht blauwe 
Geometric Light kleuren geven rust en 
kalmte. Perfect voor kinderen om ge-
focust te blijven en stimuleert de sport 
en spel beleving van kinderen.
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Kerradeco Wandpaneel   Origami Birds 1,35   
Art. nr. : 3027159
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Origami Birds is een uitstekende 
keuze voor jong volwassenen. De 
behoefte van creativiteit en het geven 
van een eigen invulling binnen de 
gestelde kaders staat synoniem voor 
dit decor.
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Kerradeco Wandpaneel   Houses Italia 1,35   
Art. nr. : 3027153
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
De Houses decoren stimuleren fanta-
sie en prikkeld inbeeldingsvermogen 
bij kinderen. Elke vorm in het patroon 
staat elke keer voor een ander object 
of emotie bij kinderen. Al op jonge 
leeftijd zal elke vorm gelijk staan voor 
een nieuw ontdekt object.
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Kerradeco Wandpaneel   Houses 1,35   
Art. nr. : 3024874
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco is kras en stootvast en 
beidt daarmee uitstekende bescherm-
ing tegen puntige tafelhoeken. Jouw 
voordeel: geniet langer van je wand-
bekleding!

Kerradeco Wandpaneel   Houses Tuli 1,35   
Art. nr. : 3027152
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco wandpanelen zijn wateraf-
stotend kras en stootvast en een-
voudig schoon te maken. Hierdoor is 
Kerradeco uitstekend bestand tegen 
potlood- en krijttekeningen en de 
meeste stiften.



Kerradeco Bio

BIO 
Kerradeco Bio is een speciaal technisch product binnen de Kerradeco productlijn. Van origine be-

dacht voor specifieke projecten, echter wegens successen behaalt in de ontwikkeling en uitvoering 
van de projecten binnen onder andere de voedselveilige projectenmarkt, is gekozen om de Kerra-
deco Bio in de kleur wit standaard op voorraad te houden. Informeer voor alle mogelijkheden van 

dit unieke product bij Designwand en vloer voor de mogelijkheden voor uw project.
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Kerradeco Bio 
Antibacterieel en voedselveilig

In kamers en ruimtes met verhoogde sanitaire eisen, staat het belang voor de veiligheid van de mensen die erin 
verblijven centraal bij elk element van het interieurontwerp en de inrichting. Ook het type wandafwerking kan 
het onderhoud gemakkelijker of moeilijker maken. Kerradeco Bio, een gespecialiseerd product in de Kerradeco 
collectie van decoratieve wanden, is een oplossing die het hoogste niveau garandeert van hygiëne. De antisep-
tische eigenschappen van het oppervlak hebben door het te verrijken met zilverionen, een functioneel en duur-
zaam antibacterieel schild. Door de dichte niet poreuze karakter van kunststof met de toplaag zijn de panelen 
gemakkelijk te reinigen van voedselresten, zelfs in hoge industriele voedselverwerkende omgevingen.

Unieke eigenschappen

Dankzij het gebruik van zilverionen in de toplaag van de Kerradeco Bio wandpanelen, wordt een oppervlak 
verkregen dat zichzelf desinfecteert zonder invloed van mens of machine. Nanodeeltjes, vanwege hun reac-
tiviteit, dat wil zeggen het vermogen om zich te binden aan het genoom van micro-organismen (bacterien) en 
het verstoren van hun activiteit, remmen de reproductie en leiden uiteindelijk tot de vernietiging. In de praktijk 
betekent dit dat de populatie bacteriën aanwezig op een dergelijk oppervlak in slechts 24 uur met 99,9% wordt 
verminderd

Duurzaamheid

Bij het creëren van Kerradeco Bio wilden we verzekeren dat de zilverionen hun eigenschappen niet verliezen 
gedurende vele jaren van gebruik. Daarom worden de nanodeeltjes in de verf gemengd tot een harde bescher-
mende toplaag die het paneel bedekt. Het is bestand tegen UV-straling, schuurt niet en reageert niet 
met wasmiddelen. Hierdoor is de antiseptische werking blijvend, ondanks dagelijks schoonmaak.  
De zilverdeeltjes zijn onschadelijk voor mens, dier en milieu

Toepasbaarheid

Kerradeco Bio laat zich op exact dezelfde wijze verwerken en kan dus direct op tegelwerk, als afwerklaag van 
metal stud wanden, op hout regelwerk geplaats worden. Kerradeco is, mits in de montage goed ondersteund en 
volledig verlijmd, ook als plafond afwerking mogelijk. Kerradeco Bio is geschikt om in geconditioneerde ruimte 
zoals koelcellen verwerkt te worden, waardoor het perfect toepasbaar is in vlees en levensmiddelen industrie, 
keukens, grootkeukens en de farmaceutische 

Creatieve mogelijkheden.

Kerradeco Bio wandpanelen zijn uitsluitend verticaal te monteren en verkrijgbaar per 4 lengtes van 2.700 of  
3.000 mm. En hebben een werkende breedte van 295 mm. De kleurmogelijkheden zijn eindeloos. Kerradeco Bio 
White is standaard op voorraad leverbaar. Overige kleuren, bijvoorbeeld lichtgrijs, creme wit, grijswit zijn vanaf 
50m2 te bestellen. De wandpanelen zijn standaard leverbaar in een licht gestructureerde oppervlak. Vanaf de-
zelfde 50m2 is het ook mogelijk om een “dot” structuur of “paper” structuur te bestellen eventueel in kleur naar 
keuze. Het verwerken van een bedrijfslogo behoort tevens tot de mogelijkheden  
         Een greep uit het kleuraanbod

Standaard         Dot structuur      Paper structuur

.



Afwerk profielen
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Kerradeco 
Startprofiel

Kerradeco 
Buitenhoek profiel

Kerradeco 
Binnenhoek profiel

Kerradeco 
Eindprofiel

Kerradeco 
Startprofiel

Kerradeco 
eindprofiel



KD52

 Kerradeco    Buitenhoek profiel   
Kleur : Zilver
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk

 Kerradeco    Binnenhoek profiel   
Kleur : Zilver
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk

 Kerradeco    Startprofiel   
Kleur : Zilver
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk

 Kerradeco    Eindprofiel   
Kleur : Zilver
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 3027159 3027159
Pakinh. : Per stuk 5 stuk
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KERRADECO WANDPANELEN 
Montage Instructie



KD54

INSTALLATIE INSTRUCTIE:

Kerradeco-wandpanelen dienen met lijm te worden geplaatst.

• Panelen kunnen verticaal, horizontaal of diagonaal geplaatst worden.

• De verwerker die de panelen installeert, moet technische basiskennis 

hebben en bekend zijn met veiligheidsmaatregelen.

• Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke plank worden gecontro- 

leerd (op krassen, printfouten, verkleuringen).

• Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand 

aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in 

behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.

• Voorafgaand aan de installatie moeten de panelen worden opgesla-

gen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te 

passen aan de omgevingstemperatuur.

• De panelen kunnen afgewerkt worden met of zonder afwerkpro�elen.

• Het product kan geïnstalleerd worden in vochtige ruimtes (keuken, 

badkamer), behalve op plaatsen die blootgesteld zijn aan direct 

contact met water.

• Het mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes met verhoogde 

temperaturen (boven 60° C), zoals een sauna, op een schoorsteen, 

naast of achter een fornuis/kookplaat.

• Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.

• 100% recyclebaar.

• Bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

• Het oppervlak moet glad zijn, niet brokkelig, zodat een goede 

hechting is gewaarborgd.

• Wij adviseren het gebruik van 1-component hybride polymeerlijmen 

die geen oplosmiddelen en isocyanaten bevatten.

• De lijm moet worden aangebracht volgens de instructies, in een goed 

geventileerde ruimte.

• Breng de lijm aan in een S-vormige beweging.

• Het startpro�el kan worden gebruikt om de wand zowel aan de 

bovenzijde als de onderzijde af te werken maar ook aan de linker 

en/of rechterzijde. En zijn daarmee uitstekend geschikt voor 

lambriseringen en horizontale of diagonale verwerking.

• Voor het afkorten van de panelen en de pro�elen kunt u gebruik 

maken van een handzaag, tafelzaag of decoupeerzaag.

• Voor inwendige en uitwendige hoeken zijn er speciale pro�elen 

beschikbaar. Deze pro�elen zorgen voor een strakke en nette 

afwerking en zorgen voor een subtiel accent van de hoekafwerking.

• Inwendige hoek die niet doorgelegd worden kunnen worden 

afgewerkt met het eindpro�el. Hierdoor is uniformiteit in zichtzijde 

van de afwerkpro�elen.

• Indien Kerradeco wandpanelen in (toekomstige) sanitaire of 

voedselverwerkende ruimtes worden geplaatst, dient er een 

ononderbroken rups (schimmelwerende) sanitaire kit in de groef te 

worden aangebracht.

Algemene informatie: Installatie van de panelen:

• Er mag geen extra gewicht op het paneel worden aangebracht en het 

mag ook geen dragend element in de constructie zijn.

• Er mogen geen hangers, planken of andere voorwerpen rechtstreeks 

op de plank worden geschroefd.

• In plaats daarvan dient er DIRECTE overbrenging te zijn op het 

oppervlak onder het paneel of panelen, o.a. door montage met 

schroeven of ankers die bedoeld zijn voor het gegeven type 

ondergrond. Boor hiervoor het juiste gat in het paneel, rekening 

houdend met deze mogelijkheid.

• Reinig de panelen met een mild reinigingsmiddel.

• Laat vloeibare vlekken niet drogen.

• Op de panelen achtergebleven schoonmaakmiddelen kunnen 

verkleuring veroorzaken!

• Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke 

wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en 

basen en schuurmiddelen.

Montage van wandplanken op de panelen: Reiniging

INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN:

Gestapeld patroon halfsteens patroon wildverband patroon
Toepasbaar voor:               Toepasbaar  voor:             Toepasbaar  voor:
Alle decoren                Hout/steen decoren             Hout/steen decoren



PANELEN EN TOEBEHOREN:

GEREEDSCHAP:

Zichtzijde

Inwendig              Uitwendig
hoekpro�el         Hoekpro�el            Eindpro�el           Startpro�el

Additioneel:
Voor sanitaire ruimte

Voedsel verwerking

Fo
od

Sa
fe

 SI
LIC

ON
E

2.700

1.350

1.365

295
310

295
310

Scan QR code voor de uitgebreide montage instructie.
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BASIC RULES FOR BOARDS ASSEMBLY AND THEIR SEQUENCE

Horizontal installation

Horizontal installation - brick e�ect 

5
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40 cm

4 cm

min. 2 cm

6 x 80 mm

40 cm

4 cm

min. 2 cm

6 x 80 mm

INSTALLATION ON A WOODEN FRAME – FRAME CONSTRUCTION

6

Horizontal installation
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3 x 16 mm

3 x 16 mm

INSTALLATION ON A WOODEN FRAME – BOARD ASSEMBLY

A tapping block should be used to avoid damage to the board’s edge or its groove.
The boards should be placed without any gaps between them.

7

Horizontal installation
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5 cm

5 cm

5 
cm

5 
cm

I II,III,IV…

INSTALLATION WITH GLUE – BOARDS ASSEMBLY

8

Horizontal installation
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45º 45º
90º

45º 45º

90 º

FINISHING ANGLES WITHOUT THE FINISHING TRIMS

Finishing angles without the �nishing trims require more advanced technical skills.

9

Horizontal installation
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A-01 

A-02 Internal angle

A-05 Top edge trim

A-03 External angle 1

A-02 Internal angle

A-05 Top edge trim

A-03 External angle 1

A-01 

FINISHING ANGLES WITH THE FINISHING TRIMS

In case of the internal angles, the trim should be placed on the board before its installation.
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A-05 Top edge trim 

A-01 m

A-02 Internal angle

A-03 External angle 1

INSTALLATION IN DAMP AREAS

KERRADECO boards are waterproof, but their joints need to be additionally sealed with silicon – to prevent water from penetrating.
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Versie 2022-1

Kerradeco is een product van:

Designwand en vloer
Laan van westenenk 100-F
7336 AZ Apeldoorn

info@designwandenvloer.nl
www.designwandenvloer.nl

In samenwerking met:
VOX 


