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Florence



Met kunststof interieurpanelen haalt u een wereld aan stijl, comfort  

en decoratiemogelijkheden in huis. Belangrijke voordelen zijn het 

eenvoudige onderhoud en de vochtbestendigheid. Dat maakt de 

panelen bij uitstek geschikt voor natte ruimten zoals uw badkamer. 

Zonder dat we daarmee de vele andere mogelijkheden tekort willen 

doen. Want u kunt elke ruimte de sfeer en uitstraling geven die u wilt.

Met het Florence “Trendy Colored” programma bijvoorbeeld. 

Een assortiment dat bestaat uit een zeer divers kleur en structuur 

aanbod. Het bestaat uit drie wittinten; het witte Stuco, het frisse 

Bianco en het warme Crémi. Voor een sfeervolle klassieke look is er 

Elegante, een gemêleerd paneel. Voor een natuurlijke ‘hout’ uitstraling 

is Essenza een goede keus.

 

De klassieke V-groef staat garant voor een stijlvolle  

aansluiting tussen de panelen. Kiest u voor variatie dan is  

Florence niet alleen prachtig onderling te combineren, 

maar ook met vrijwel alle andere wand-, vloer- en plafondafwerkingen.
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Bee bo geeft elk modern interieur een speciale 

dimensie. Met een aluminium look naar keuze in 

verschillende structuren: in subtiele blokjes, 

wafels of rechte lijnen. De panelen zijn bovendien 

verkrijgbaar in twee verschillende breedtes. 

Dat geeft u nog meer vrijheid om te variëren en 

avontuurlijke oplossingen te creëren. 

In de badkamer, de woonkamer, de entree… 

of bijvoorbeeld in uw thuiskantoor.

Dat krijgt met Bee bo nét even dat andere karakter.

comfort
designontmoet



diagonaal oogt groter

naadloos onder een schuine kap

halogeen inbouwen

Het wand of plafond kan eenvoudig 
diagonaal worden gemonteerd,  
zodat een visueel bredere ruimte 
ontstaat.

De plafonds kunnen ook zeer eenvoudig 
onder een schuine kap worden  
gemonteerd.

De panelen lenen zich uitstekend voor 
het inbouwen van halogeenspots.

•  De warmte afgegeven door de  
halogeenspot mag niet meer dan  
40ºC bedragen.

•  Alle erkende merken hebben een 
aantal halogeenspots in het  
programma die weinig warmte  
afgeven. Meestal zijn dit spots met 
een zogenaamde dubbele ring.



bianco crémi elegante essenza stuco             

kleurenendesign
lined squared waffled

Assortiment

maten in mm

Florence

Omschrijving	 Lengte	 Art.	nr.

Florence 250 mm 270, 450, 600 cm 0920

 

Florence omrandingprofiel 2-delig 10 mm 270 cm 0921

 
Florence knikhoekprofiel 270 cm 0922

 
Florence plafondplintprofiel 2-delig 35 x 6 mm 270 cm 0923

Bee bo 100 mm 270, 600 cm 0910
 

Bee bo 250 mm 270, 600 cm 0912
  

Bee bo omrandingprofiel 2-delig 300 cm 0969
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NPI BV

Ravenswade 158

3439 LD Nieuwegein

Industrieterrein ‘de Liesbosch’ 

Postbus 150

3430 AD Nieuwegein   

Tel.: (030) 606 5450 

Fax: (030) 606 4587


