
De wereld van Duropanel

goed bedacht, duurzaam beter



Een kleurrijk eindresultaat
Duropanel produceert in- en outdoor middelen, die de visuele 
identiteit van organisaties uitdragen. Dat doen we door huisstijlen, 
decoraties, grafische ontwerpen en dessins toe te passen op  
uiteenlopende dragers van metaal en kunststof. Het is een  
prachtig samenspel tussen techniek en design, dat zich vertaalt  
in een kleurrijk eindresultaat.

Mooi, functioneel en recyclebaar
De producten die we maken en bewerken zijn divers en worden 
op uiteenlopende plekken toegepast. Voor opdrachtgevers in 
uiteenlopende branches. Het kunnen wanden, panelen en  
reclameborden zijn. Of gevelplaten, interieurpanelen, kunstwerken 
en meer. Mooi bedacht en duurzaam beter. Bij Duropanel gaan 
kwaliteit en functionaliteit hand in hand.
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In een wereld waarin de mens continu visueel geprikkeld wordt, vallen 
objecten die zich onderscheiden altijd direct op. Het is een wereld waarin 
Duropanel zich graag beweegt. Wij voegen namelijk duurzaam waarde toe 
aan onze leefomgeving en het imago van onze klanten. 

DUROPANEL

Duropanel komt u overal tegen
•  Infrastructuur & Signing
    Functionele signproducten voor binnen en buiten
•  Reclame & marketing
    Kleurrijke reclame- en beurspanelen
•  Industrie & Handel
    Decoratieve beschermlagen op metaal en kunststof
•  Architectuur & Bouw
    Duurzame gevel- en interieurpanelen

Sublimatiepanelen interactieve speelhuisjes
Apenheul - Playnetic

Foto voorkant: Gesublimeerde akoestische wandpanelen Hogeschool van Amsterdam - Sabinn
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Houtstructuur sublimatie speeltoestellen - IJ
slander

Gesublim
eerde  ‘b likbanken’ - gem

eente Deventer

Sublimatie is een uniek procedé waarmee decoraties op producten van 
aluminium, verzinkt staal of thermoresistente kunststoffen worden aan-
gebracht. De materialen worden voorzien van een speciale poedercoatlaag, 
waarin onder verhitting pigmenten worden ingebracht die daarna worden 
ingesloten. Zo ontstaat een duurzaam resultaat.

DE KRACHT VAN SUBLIMATIE

Overal toepasbaar
Met sublimatie kunnen we zowel vlakke panelen als profielen en 
voorgevormde producten voorzien van elke decoratie. Waardoor 
het product functioneel, esthetisch en veilig in gebruik wordt.
De decoratie kan een standaard motief zijn, maar ook een zelf 
ontworpen beeld. Ook combinaties van tekst en beeld zijn  
mogelijk. Daarnaast hebben wij ook een uitgebreide selectie hout-
decoratiepatronen welke gesublimeerd kunnen worden. Doordat 
de techniek geschikt is voor verschillende materiaalsoorten en 
productvormen en ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk is, 
zijn de producten in vele branches toepasbaar. 

Eigenschappen sublimatie
•  Kras- slijtvast
•  Anti-graffiti
•  Onderhoudsarm 
•  Bestand tegen atmosferische invloeden
•  Recyclebaar

Advies en productie
Duropanel adviseert over de materiaalsoort, productvorm en de 
mogelijkheden voor het motief of beeld. En ook het design van uw 
te sublimeren product kan Duropanel voor u verzorgen. Levert u 
zelf het materiaal en/of het design aan? Ook dan is Duropanel u 
graag van dienst. U kunt alles aan ons overlaten. Van eerste idee 
tot en met de montage van uw producten. Maar u kunt uiteraard 
ook kiezen voor alleen die specifieke diensten waar u behoefte 
aan heeft. 

Gesublimeerde interactieve zu
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Gesublimeerde wandpanelen Kruispleingarage
Rotterdam - Besix



DUURZAME DIENSTVERLENING
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Duropanel is dé specialist in sublimatie. Maar ook op het gebied 
van signing geven we al een flink aantal jaren kleur aan de
wensen en eisen van onze kritische opdrachtgevers. Daarvoor 
maken we gebruik van beproefde technieken zoals full colour 
printen op diverse media en zeefdruk. 

Gevelprofielen met gesublimeerde houtstructuur - Robertson



Onze werkwijze
Wat Duropanel samen met haar opdrachtgevers bedenkt, moet 
duurzaam mooi zijn én blijven. Met name voor de sublimatie-
techniek geldt: Kras- en slijtvast, kleurecht en anti-graffiti en 
onderhoudsarm. Daarvoor maken we gebruik van innovatieve en 
milieuvriendelijke technieken, die Duropanel toepast voor tal van 
opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Van industrie tot archi-
tectuur & bouw en van infrastructuur tot reclame & marketing. 

Duurzaam beter
De technieken die Duropanel toepast zijn innovatief. De basis-
materialen, beschermlagen, coatings én opdrukken voldoen aan 
de hoogste kwali-teits- en milieunormen. Milieubewust in alle 
opzichten: dát is Duropanel ten voeten uit. Niet alleen tijdens de 
productie, maar ook over de gehele levensduur van uw gesubli-
meerde producten, die volledig recyclebaar zijn. 

De mensen die het doen
Onze mensen denken, bewegen en creëren mee en ontzorgen
opdrachtgevers gedurende het hele proces. Van ontwerp,  
productie en voorraadbeheer tot en met transport en deskundige 
montage. Bij Duropanel vindt u 100% duurzame dienstverlening 
onder één vertrouwd dak.

Gesublimeerde wandpanelen Kruispleingarage Rotterdam - Besix

Sublimatie akoestische wandpanelen Hogeschool van Amsterdam - Sabinn

Zeefdruk en montage signfaces op verkeersbakens - Demec
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DE WERELD VAN DUROPANEL; UW WERELD

Infrastructuur & Signing
Functionele signproducten voor binnen en buiten

Wij produceren functionele signproducten voor binnen en buiten. 
Onze focus ligt op de uitvoering van projectmatige opdrachten. 
Bijvoorbeeld de productie van instore communicatiemiddelen  
voor grote retailketens. Maar ook voor enkele stuks of kleine 
series kunt u een beroep op ons doen. Duropanel denkt mee,  
produceert en ontzorgt. Met diverse technieken als full colour 
printen, zeef-druk en sublimatie zorgt Duropanel voor een 
duurzaam, functio-neel en visueel onderscheidend eindresultaat.

Reclame & marketing
Kleurrijke reclame- en beurspanelen

Wij bedenken en produceren kwalitatieve, betaalbare oplossingen 
waarmee merken zich binnen en buiten kunnen onderscheiden. 
Reclamedragers als borden, panelen of maatwerk presentatie-
systemen in alle bestaande vormen en maten. Net als printwerk, 
instore materialen en beurspanelen van hoogwaardig niveau. 
We denken mee in de oplossing, de vorm en de techniek.  
Binnen het budget en haalbaar binnen de gewenste planning.

Busbelettering VIP-bus - Hitachi Powertools

G
esublim

eerde Am
sterdammertjes Suriname - Tjinco

Instore signing - Bob & Candy Candystore Winterswijk Busbelettering - Decokay Gabriel
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Industrie & Handel
Decoratieve beschermlagen op metaal en kunststof

Wij leveren duurzame decoratie en bescherming voor profielen
en objecten van aluminium, verzinkt staal of thermoresistente 
kunststoffen door middel van innovatieve sublimatietechniek. 
We kunnen designs, teksten of beelden aanbrengen en op die 
manier functionaliteit, uitstraling én bescherming toevoegen aan 
een product.

Architectuur & Bouw
Duurzame gevel- en interieurpanelen

Wij bieden een duurzaam decoratieproces voor basismaterialen  
in de bouw. Voor een optimale uitstraling en functionaliteit van 
woning- of utiliteitsbouwprojecten. Denk aan profielen en  
objecten van aluminium, verzinkt staal of thermoresistente 
kunststoffen die door middel sublimatie duurzaamheid,  
functionaliteit en esthetische waarde meekrijgen. 

Busbelettering - Decokay Gabriel Gesublimeerde houtstructuur broodschap - broodafdeling Supermarkt Gevelprofielen met gesublimeerde houtstructuur - Robertson
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Wat met vakmanschap, aandacht en oog voor het milieu is vervaardigd, wordt universeel 
op waarde geschat. Het is een wereld waarin Duropanel zicht helemaal thuis voelt. Met 
hoogwaardige toepassingen, die de omgeving verfraaien en verduurzamen. Omdat wij 
geloven, dat wat goed bedacht is, uiteindelijk duurzaam beter is. Wilt u daar meer over 
weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op. We leiden u graag rond in de wereld 
van Duropanel.

Welkom in de wereld van Duropanel Duropanel BV
Postbus 42  | 7240 AA Lochem

Aalsvoort 45  |  7241 MA Lochem

Tel. +31 (0)573 - 254 618

Fax +31 (0)573 - 256 528

www.duropanel.nl

info@duropanel.nl

Duropanel is onderdeel van 

Kamp Coating Groep.

goed bedacht, duurzaam beter
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