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EGGER Kantenband:  
de passende afwerking



Met EGGER kantenbanden  
      hoeft u geen compromissen te sluiten

Door het decorpaneel en kantenband qua kleur, structuur en glansgraad op elkaar af te stemmen, 
ontstaan meubels als uit één vorm of in geaccentueerde uitvoeringen. De grote keuze aan 
kantenbanden in de EGGER Decoratieve collectie biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende 
designwensen - of ze nu in kleur en decor of in contrast zijn afgestemd. 
 
Voor EGGER oppervlakken heeft EGGER het breedste assortiment kantenbanden op de markt.



DE VOORDELEN

 � EGGER kantenbanden zijn verkrijgbaar in decor- en 
structuurcombinaties voor alle EGGER producten zoals 
Eurodekor, laminaat, werkbladen en de PerfectSense 
productfamilie. Kleuren, structuren en glansgraden 
zijn voor alle producten uniform aangepast en zorgen 
zo voor een harmonieus totaalbeeld.

 � EGGER kanten zijn verkrijgbaar in een groot aantal 
diktes en breedtes in meer dan 3.000 varianten vanaf 
één rol.

 � EGGER kantenbanden in effen en witte kleuren worden 
geproduceerd met een afwerkingsvernis en bieden 
daardoor een grotere duurzaamheid.

 � De EGGER-kantenbanden worden opgeslagen 
in drie EGGER-fabrieken, wat zorgt voor korte 
leveringstrajecten.

Met EGGER kantenbanden  
      hoeft u geen compromissen te sluiten
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ABS-kantenbanden worden gebruikt voor het afkanten van decoratieve 
houtmaterialen, zoals spaanplaat, MDF, HDF en Eurolight platen.  
De kantenband biedt de passende afwerking voor decoratieve 
oppervlakken. ABS-kantenbanden zijn verkrijgbaar in een brede waaier 
van breedtes en diktes. Qua decor, structuur en glansgraad zijn ze 
afgestemd op de EGGER decors en producten.

  Verwerkingsinstructies en meer informatie: 
 www.egger.com/abs-kanten

ABS-kantenbandF

 � In decor- en structuurkoppeling 
verkrijgbaar

 � Optisch en voelbaar afgestemd op 
het respectievelijke plaatdecor en de 
structuur

 � Plaatmateriaal en kantenband uit één 
bron bespaart tijd en moeite

 � Ruime keuze aan diktes en breedtes
 � Uit voorraad leverbaar vanaf één rol

DE VOORDELEN

ABS-kantenband Voor werkbladen 

Breedte (mm) 19 19 23 23 23 28 28 33 33 43 43 54 43

Dikte (mm) 0,8 2,0 0,4 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 2,0 1,5

per lopende 
meter /rol 75 75 200 75 75 75 75 75 75 75 75 75 25

Formaten en diktes

H1345 ST32

→ Vanaf één rol uit voorraad leverbaar

Geselecteerde decors, zoals bvb. W1000 ST9, W980 ST2, W980 SM, U999 ST2,  
U708 ST9 (onder voorbehoud) zijn verkrijgbaar met beschermende lak in het  
formaat 23 × 0,8 en 23 × 2,0 mm, met een rollengte van 150 m en een verpakkings- 
eenheid van 4 rollen.
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H1701 ST33

F206 PM

F206 PT

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 5



F

 � Weergave van het uiterlijk van een 
in de lengte gezaagde houtstam met 
zichtbare jaarringen

 � Natuurgetrouwe look

DE VOORDELEN

De ABS kopse kantenband benadrukt het natuurlijke uiterlijk van de 
decors. Het is een nabootsing van een in de lengte doorgezaagde houten 
stam met zichtbare jaarringen en in combinatie met de bijpassende 
overlangse kantenband, creëert deze een samenhangend totaalbeeld.

  Verwerkingsinstructies en meer informatie  
www.egger.com/kopse-kantenband

Q1346 RO

ABS kopse kantenband

ABS kopse kantenband Voor werkbladen 

Breedte (mm) 23 43 43 43

Dikte (mm) 0,8 0,8 2,0 1,5

per lopende 
meter/rol 75 25 25 25

Formaten en diktes

H1346 ST32

→ Vanaf één rol leverbaar uit voorraad
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ABS kopse kantenband

Q1180 RO

H1180 ST37
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ABS- en PMMA-accentkantenF

 � Combinatie van verschillende  
materiaalreproducties

 � Realisatie van trendontwerpen
 � Vakkundig aangebrachte accenten

DE VOORDELEN

Met de ABS- en PMMA-accentkanten van de EGGER Decoratieve Collectie 
kunt u de grootst mogelijke designeffecten bereiken. Meer dan ooit 
tevoren staat het combineren van verschilende materialen centraal in het 
meubelontwerp. Accentkanten in combinatie met uni kleuren of hout- en 
materiaalreproducties geven creatieve impulsen en maken een veelvoud 
aan combinaties mogelijk.

  Vergelijk nu kantenbanden of accentkantenbanden in combinatie met 
plaatdecors op www.egger.com/kantenband

ABS-kantenbanden PerfectSense ABS/PMMA-accentkantenbanden

ABS-kantenband Voor werkbladen 

Breedte 
(mm) 23 23

Dikte (mm) 1,0 1,5

per lopende 
meter/rol 75 25

ABS/PMMA- 
kantenbanden

Breedte 
(mm) 23

Dikte (mm) 1,3

per lopende 
meter/rol 75

Formaten en diktes

H8904 C2

H3178 ST37

→ Vanaf één rol leverbaar uit voorraad
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Drielaags Speciaal

ABS Accentkanten
De accentkanten van de EGGER Decoratieve collectie laten op indrukwekkende wijze zien hoe met weinig 
moeite het grootst mogelijke visuele effect kan worden bereikt.

H3403 ST38

H8956 ST10

H8957 ST10 
Drielaags natuur

H8955 SM
Multiplex zwart 
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PMMA Accentkanten Doppia
Door hun gebruik wordt een meubelstuk een designelement 
in de kamer. Samen met de PerfectSense Premium Matt of 
Premium Gloss oppervlakken creëren deze accentkanten de 
visuele indruk van echt glas.

PMMA Accentkanten (Trio,Duo,Speciaal)
Hun kleur- en designcombinaties benadrukken het contrast 
tussen verschillende materiaallooks, van houtnerf tot metaal. 
PMMA accentkanten in duo, trio en speciale optiek zijn 
afgestemd op één of meerdere decors en bieden zo talrijke 
vormgevingsmogelijkheden. 

Duo Speciaal

Trio

Doppia

H8959 AC  
Doppia Zwart - Natuur

H8902 C2 
Trio Halifax Eik Tin-Alu

F8922 C1 
Duo Carrara Marmer wit-zwart

F8980 LI 
Linea zwart
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Voor een hogere weerstand tegen krassen en microkrassen 
worden de EGGER kanten Uni en Wit met een afwerkingslak 
geproduceerd Naast een optimaal afgestemd glansniveau 
zorgt dit voor een hogere slijtvastheid en een betere 
chemische weerstand dan traditionele gladde of witte 
kantenbanden.

EGGER Kanten in Uni en Wit

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 11



ABS Kanten overschilderbaarF

 � Geschikt voor industrieel en manueel 
lakwerk

 � Kan worden gecombineerd met andere 
producten die kunnen worden gelakt, 
bv. MDF-platen of laminaat

DE VOORDELEN

Onze overschilderbare ABS kanten garanderen een perfecte afwerking, 
zelfs voor gelakte toepassingen. De witte basiskleur is ideaal als neutrale 
ondergrond voor het lakken in elke kleur. Bovendien beschermt het 
robuuste ABS de gelakte kanten tegen beschadiging. 
 
Deze kantenband is geschikt voor het lakken met oplosmiddelhoudende 
lakken en voor vele watergedragen lakken. In het algemeen is het enige 
verschil tussen overschilderbare kanten en traditionele ABS-kanten het 
oppervlak.

 Verwerkingsinstructies en meer informatie  
www.egger.com/kanten-overschilderbaar
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Kanten met naadloze technologie
Naadloze look: opvallend onopvallend
De EGGER naadloze kantenband is een decoratief product van 
ABS-kunststof voor de smalle oppervlaktebekleding van een 
materiaal op houtbasis met als resultaat een optisch naadloze 
verbinding tussen de kantenband en het paneel. Hierdoor 
ontstaat een bijna onberispelijk ontwerp dat de indruk geeft 
van een massief materiaal. 
 

  Verwerkingsinstructies en meer informatie 
www.egger.com/naadloos-kanten-ABS

DE VOORDELEN

Design
 � EGGER Naadloze kantenbanden combineren ABS 

kantenbanden met hetzelfde decor en dezelfde 
structuur met een TPU functionele laag die past 
bij de kleur  van het paneel en het decor van de 
kantenband.

 � Zo kunt u visueel harmonieuze, foutloze 
ontwerpen voor uw klanten realiseren. 

 � Het meubelbeeld wordt niet verstoord door een 
lijmverbinding die na verloop van tijd vuil of 
vergeeld raakt. Hierdoor, en door de duurzaamheid 
van de ABS-kunststof, zullen uw klanten lang 
kunnen genieten van mooie meubelen. 

Kwaliteit
 � Veilige en stabiele verwerking
 � Minder onderhoud van de machine-eenheden,  

omdat er geen lijm wordt gebruikt
 � Goede mechanische en thermische weerstand 
 � Lijmvrij

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 13
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EGGER kanten worden hier gemaakt
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EGGER fabriek in Gebze, Turkije 
•  Eerste EGGER Kantenfabriek 
•  Leverancier voor handel en industrie
•  Wereldwijde verkoopfocus in 50 exportlanden  
•  Derde grootste fabrikant van kantenband 

wereldwijd 
•  Productiesite voor ABS en PMMA kanten

EGGER fabriek in Brilon, Duitsland 
•  Tweede EGGER kantenfabriek 

geïntegreerd in productie van houten 
platen

•  Leverancier van de meubelindustrie 
•  Geavanceerde kantenproductie 4.0
•  Productiesite voor PP kanten



Kalanderfabriek in Brilon

Kwaliteitscontrole

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 15
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www.egger.com

EGGER Benelux B.V.

Engelse Wandeling 2 K4V

8500 Kortrijk

België

t +32 56 24 78 20

info-benelux@egger.com

Bouttens nv Kuurne

Noordlaan 4

8520 Kuurne

t +32 56 35 01 44

f +32 56 35 73 44

verkoop.kuurne@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens nv Hasselt

t +32 56 35 01 44

f +32 56 35 73 44

verkoop.hasselt@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens sa Gembloux

t +32 56 35 01 44

f +32 56 35 73 44

vente.gembloux@bouttens.be

www.bouttens.be

Alldeco B.V.

Aalsvoort 69A

7241 MA Lochem

t +31 573 21 50 25

alldeco@alldeco.nl

www.alldeco.nl

Asilva B.V.

Elzenbroek 5

8331 VD Steenwijk

t +31 521 38 53 50

f +31 521 52 13 14

asilva@asilva.nl

www.asilva.nl

Deco-Nova B.V.

Magnesiumstraat 51

6031 RV Nederweert

t +31 495 54 60 00

f +31 495 54 60 01

deconova@deconova.nl

www.deconova.nl

Verdeler België

Verdelers Nederland

Deco-Visie Den Bosch B.V.

Sigarenmakerstraat 2

5232 BK’s Hertogenbosch

t +31 736 48 09 09

f +31 736 48 09 10

decovisie@decovisie.com

www.decovisie.com

Drimensa B.V.

Zuiddijk 394A

1505 HE Zaandam

t +31 757 11 28 18

f +31 757 11 28 17

mail@drimensa.nl

www.drimensa.nl

Iboma Lopik B.V.

Ambachtsweg 6

3411 MJ Lopik

t +31 348 55 81 00

f +31 348 55 42 00

iboma@iboma.com

www.iboma.com


