watervaste
wand- en plafondbekleding

NL
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INHOUDSTAFEL
4
Dumapan verschaft een stijlvolle bekleding
van muren en plafonds in verschillende dekoren en stijlen. Deze panelen worden geplaatst
met een eenvoudig tand- en groefsysteem.

13
Met het unieke Dumaclip-voegsysteem verbind je de panelen aan de kopse kant zonder
gebruik te moeten maken van verbindingsprofielen. Bekleed eender welke lengte.

19
Met Dumalock wordt tegelen kinderspel.
Dumalock verandert de regels: geen hoge
installatiekosten meer, geen geknoei met lijm
en mortel en op het einde een prachtig resultaat.

26
De harde, massieve tegels van Dumawall+
zorgen voor een elegante afwerking van de
wanden binnenshuis. Zonder zorgen bij het
plaatsen, zonder ongemak in onderhoud.

30
Werk hoeken en kanten af met één universeel
afwerkingsprofiel met overeenstemmende
kleuren en designs.
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Wie zijn we?
Dumaplast heeft een leidende positie op het gebied van de productie en verkoop van wand- en plafondbekleding uit kunststof in Europa en daarbuiten. Een gevarieerd gamma producten wordt geproduceerd in verschillende fabrieken in Europa. De hoofdzetel ligt in België.
Wanden en plafonds
De panelen van Dumapan zorgen voor een efficiënte en stijlvolle afwerking voor muren en plafonds
overal in huis. De hoogkwalitatieve panelen zijn gemakkelijk te installeren door zowel amateur als
professional. Door hun waterbestendigheid zorgen de panelen voor een duurzame wand- en plafondbekleding, met name in vochtige ruimtes zoals badkamer, toilet, keuken, garage, enz. De bedrukte panelen zullen noch delamineren, noch water absorberen. Natuurlijk kunnen de panelen ook elders in huis
gebruikt worden.
Onze panelen veroorzaken geen toxische emissies of geuren binnenshuis en hebben een veiligere
brandklasse dan hout of andere houtvezelproducten.De uniek afgewerkte panelen van Dumaplast zijn
bestand tegen kleurafwijkingen of ontkleuring.

Alle troeven op een rijtje…
• Gemakkelijk en snel te installeren

• Licht

• Waterbestendig

• Minimum aan gereedschap

• Kleurvast

• Recycleerbaar

• Afwasbaar

• Brandcertificaat
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En verder…
• Geen verdere afwerking vereist

• Hygiënisch

• Voor muren én plafonds (dumapan, dumaclip)

• Esthetisch

• Overal in huis toepasbaar

• Duurzaam

• Onderhoudsvriendelijk

• Professioneel gebruik
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Dumapan
Basisassortiment
Het basisassortiment van Dumapan is verkrijgbaar in verschillende lengtes (2,6 m - 4 m) en breedtes
(10 cm - 25 cm - 37,5 cm). Deze verschillende afmetingen bieden de mogelijkheid om de panelen ook te
gebruiken voor plafondtoepassingen of hoge muren. De basispanelen van Dumapan zijn verkrijgbaar in
een crèmewitte kleur, in mat of hoogglansuitvoering.
Elegant en duurzaam
Dumapan-panelen zijn snel en gemakkelijk te installeren via een eenvoudig tand- en groefsysteem.
Eens geïnstalleerd zijn onze panelen onverslijtbaar en duurzaam. Ze moeten maar sporadisch worden
gereinigd met zeep en water om hun nieuwe look en aanvoelen te behouden. In tegenstelling tot hout
en houtproducten zullen Dumaplast panelen niet kreuken, barsten of delamineren. De meeste kleuren
zijn voorradig met een alternatieve V-groef-aansluiting. De naadloze aansluiting van de panelen zorgen
voor een perfecte afwerking van de wanden. De installatie van Dumapan verloopt zoals de installatie van
Dumaclip-panelen. De panelen van Dumapan hebben geen verbinding aan de korte kant zoals Dumaclip.
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Afmetingen
paneel:
10 x 260 cm
10 x 400 cm

102 260 9PX BASIC Roomwit

25 x 260 cm

230 260 C01 BASIC Grijswit

251 260 630 STONE Beton donker
Decofix stone 648

215 260 329 STONE Uliano beige

215 260 037 STONE Uliano grijs

251 260 01H UNI Grijswit gloss
Decofix snow 636

218 260 040 WOOD wit essen
white wood 680

200 260 557 WOOD Vergrijsde eik (*)
Decofix wood 689

209 260 749 WOOD Witte den
Decofix wood 684

210 260 531 WOOD Witte schors
Decofix wood 686

200 260 501 WOOD Gebleekte den (*)
Decofix wood 684

200 260 782 WOOD Haagbeuk beige (*)

200 260 796 WOOD Haagbeuk donker (*)

200 260 797 WOOD Haagbeuk helder (*)

210 400 01H UNI Grijswit high gloss
Decofix snow 636

230 400 298 WOOD Witte es
Decofix white wood 680

377 260 009 BASIC Roomwit

379 260 739 STONE Beton licht

379 260 784 STONE Torino helder

379 260 785 STONE Torino donker

25 x 400 cm

37,5 x 260 cm
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379 260 791 STONE Firenze Beige Grande

379 260 790 STONE Firenze Beige Medie

379 260 789 STONE Firenze Beige Piccolo

379 260 788 STONE Firenze Grijs Grande

379 260 787 STONE Firenze Grijs Medie

379 260 786 STONE Firenze Grijs Piccolo

379 260 794 STONE Firenze Zwart Grande

379 260 793 STONE Firenze Zwart Medie

379 260 792 STONE Firenze Zwart Piccolo

379 260 783 STONE Napoli Grigio Grande

377 260 01H UNI Grijswit high gloss
Decofix snow 636

379 260 737 WOOD Bruine berk

379 260 798 WOOD Grijze berk

377 260 632 WOOD Grijze schors
Decofix wood 687
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37,5 x 400 cm

377 400 009 BASIC Roomwit

377 400 01H UNI Grijswit high gloss
Decofix snow 636

50 x 260 cm

500 260 01H UNI Grijswit high gloss
Decofix snow 636

NAADLOOS

V-VOEG

U-VOEG

(*) Geschikt voor vochtige ruimtes. Rechtstreeks contact met water vermijden.
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Wand- en plafondpanelen
met een extraatje…
Van sfeer in huis veranderen? In een mum van tijd en
zonder zware zenuwslopende werken? Dat kan met Dumaclip, een uniek en revolutionair wand- en plafondsysteem van Dumaplast. En je hoeft er niet eens handig voor
te zijn!

A Style of Life
Dankzij het unieke voegsysteem van Dumaclip plaats je
de panelen vlot en probleemloos in elkaar. Het eindresultaat oogt bijzonder jong en fraai. Dumaclip is kleurvast,
waterbestendig, budgetvriendelijk en vraagt slechts een
minimum aan onderhoud. Kies uit een uitgebreide reeks
kleuren en om het even welke kamer baadt meteen in een
frisse nieuwe sfeer.

PAT E N T
BREVET
PATENTE

Uniek en
revolutionair
voegsysteem
Bij het gepatenteerde voegsysteem van
Dumaclip wordt er ook aan de kop van de
panelen een sluiting voorzien. Hierdoor is
het mogelijk om eender welke lengte van
een plafond of wand te overbruggen. De
panelen kunnen nu immers aan alle zijden
worden ingevoegd zodat je moeiteloos de
grootste oppervlaktes kunt bekleden.
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Er zijn zo veel troeven…
Met het unieke Dumaclip-voegsysteem verbind je de panelen aan
de kopse kant zonder gebruik te maken van dure verbindingsprofielen.
Deze profielen zijn meestal moeilijk te installeren zijn en vergen een
heleboel extra werk en vaardigheid. Het eindeffect bij Dumaclip oogt
overigens veel mooier omdat de naden langs alle zijden op dezelfde
wijzen zijn afgewerkt.
Wand- en plafondpanelen uit kunststof zijn gewoonlijk enkel verkrijgbaar in lange lengtes en daarom moeilijk te vervoeren met kans

Gemakkelijk te transporteren

tot transportschade. Bij Dumaclip van 120cm zijn deze problemen van
de baan dankzij de handige Dumaclip-doos. Je kan ze eenvoudig vervoeren met de wagen en bovendien zorgt het karton van de doos voor
een ideale extra bescherming tijdens het transport.
De gebruiksvriendelijke panelen van Dumaclip zijn slechts 120 cm
lang en daarenboven uiterst licht. De plaatsing verloopt zo natuurlijk

Plaatsen in een handomdraai

heel eenvoudig en snel. Door de praktische korte lengtes kan je Dumaclip bovendien helemaal in je eentje installeren. Zo spaar je tijd en geld
en kan je veel sneller genieten van je nieuwe wand of plafond. Er zijn
ook panelen van 260 cm beschikbaar waardoor de installatie desgewenst wat sneller kan verlopen.
Wanneer je bij het plaatsen op het einde komt van een samengevoegde rij panelen, zaag je eenvoudig het laatste paneel op maat. Met
dit afgezaagde stuk kan je eenvoudigweg de nieuwe rij beginnen, en zo
de wand of plafond verder aanbouwen en vervolledigen. Het snij-afval
blijft tot een minimum beperkt en bovendien spaar je er een aardige
cent mee uit.
Dumaclip-panelen zijn gemaakt uit pvc, een kunststof die volledig
waterbestendig is en volledig afwasbaar. Het onderhoudsgemak is dus
zeer eenvoudig. Enkel even poetsen met een vochtige doek en je wand
of plafond is weer als nieuw. Natuurlijk blijft Dumaclip de oorspronkelijke kleuren behouden, ook bij intensief onderhoud. Bij slechts enkele
designs vermijd je beter rechtstreeks contact met water (bijvoorbeeld
in een douche).
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Watervast en kleurbestendig

Ziet er mooi uit, maar hoe plaats ik het?
Muren en plafonds renoveren kan veel ergernis opwekken. Je creëert hopen vuil en stof, en bovendien
nemen de werken een hoop plaats in beslag. Met Dumaclip is dat niet langer het geval. Verlijm de panelen eenvoudig op een bestaande muur of plafond, voeg de panelen samen dankzij ons uniek en revolutionair kliksysteem en daarmee is de kous af.

2 mogelijke installatiemethodes:
Lijm op bestaande muren
Bespaar jezelf tijd en verlijm de panelen rechtstreeks
op een vlakke ondergrond. De bestaande tegels hoeven niet verwijderd te worden. Net zo eenvoudig, niet?

Houten kader
Maak een houten raamwerk op de muur om de
panelen op te bevestigen wanneer je de panelen wil
bevestigen op een ruwe, oneffen muur. Nagel of niet
de panelen eenvoudig op het houten kader.

30
cm

Plafonds

Scan de code voor installatievideo:

Ook op plafonds kan
je de panelen nagelen
of nieten op een houten
kader. Of je lijmt de panelen rechtstreeks op
een vlakke ondergrond.

1

1

2
1

1

2
2

2
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Afmetingen
paneel:
25 x 120 cm
201 120 01H UNI Grijswit hoogglans
Decofix snow 636

201 120 01M UNI Grijswit mat
Decofix snow 698

201 120 040 WOOD Wit essen
Decofix white wood 680

201 120 501 WOOD Gebleekte den (*)
Decofix wood 684

201 120 515 UNI Aluminium
Decofix alu 646

201 120 531 WOOD Grijze schors
Decofix wood 686

201 120 640 UNI Taupe
Decofix choco 693

201 120 641 UNI Grijs
Decofix hippo 694

201 120 782 WOOD Haagbeuk beige (*)

201 120 796 WOOD Haagbeuk donker (*)

201 120 797 WOOD Haagbeuk licht (*)

37,5 x 260 cm

371 260 01H UNI Grijswit hoogglans
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16,7 x 120 cm

178 120 01H UNI Grijswit

178 120 633 WOOD Grijs generfd
Decofix wood 682

178 120 634 WOOD Bruin generfd
Decofix wood 683

37,5 x 120 cm

371 120 531 WOOD Grijze schors

371 120 01H UNI Grijswit hoogglans
Decofix snow 636

371 120 01M UNI Grijswit mat
Decofix snow 698

371 120 737 WOOD Bruine berk

371 120 749 WOOD Witte den
Decofix wood 684

201 260 01M UNI Grijswit mat

201 260 040 WOOD Wit essen
Decofix white wood 680

201 260 515 UNI Aluminium

201 260 749 WOOD Witte den
Decofix snow 684

25 x 260 cm

(*) Geschikt voor vochtige ruimtes. Rechtstreeks contact met water vermijden.
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Eenvoud is de
bron van genieten
Baden in ruimte
Thuis wil je ontspannen. Genieten in
een bron van rust. Je hecht natuurlijk belang aan je interieur en de sfeer
die het uitademt. Dumalock-panelen
zorgen voor een stijlvolle en duurzame
afwerking voor muren en plafonds overal in huis. Door hun waterbestendigheid
zorgen de panelen voor een perfecte
afwerking in vochtige ruimtes zoals
badkamer, toilet, keuken, garage, enz.
De panelen zullen noch delamineren,
noch water absorberen. Natuurlijk kan
Dumalock ook elders in huis gebruikt
worden.

Gezellig wonen
Toon wie je bent en beleef je eigen overtuiging. Je kiest eenvoudig het paneel
dat bij je smaak en interieur aansluit.
De mooi afgewerkte panelen zijn bestand tegen ontkleuring. Bovendien
zullen de voegen van het tegeleffect niet
verdonkeren of verbrokkelen zoals bij
echte mortel.
En het gemak zit niet enkel in het
onderhoud, maar ook in de plaatsing.
Eens geplaatst zijn onze panelen onverslijtbaar en duurzaam.
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Enig in zijn soort
Tegelen is altijd al een bekommernis geweest voor veel mensen. Dumalock verandert
de regels!
Dumalock is de eerste doe-het-zelftegel. Het aansluitsysteem is volkomen uniek en
gepatenteerd. De panelen zijn immers langs alle kanten verbindbaar en de tegelvoegen zijn in het paneel gefreesd. Hierdoor ontstaan de typische reliëfvoegen van tegels
zodat het eindresultaat zeer authentiek aanvoelt. Ook letterlijk.

Tegels
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Dumalock®

Eenvoudige, snelle plaatsing

-

x

Proper werk

-

x

Afwasbaar

x

x

Kleurvast

x

x

Waterbestendig

x

x

Budget-vriendelijk

-

x

Eenvoudig onderhoud

x

x

Geen vuile groeven

-

x

Licht materiaal

-

x

Hygiënisch

-

x

Geen tussenprofielen

x

x

Voor muren en plafonds

-

x

Je hebt alles in je voordeel
Betegelen met mortel behoort tot het verleden. Wanneer je de
panelen op eenvoudige wijze in elkaar schuift, creëer je een

Geen vuil voegwerk meer

realistisch tegeleffect dankzij de ondiep geslepen voegen in
de ondergrond van het materiaal en dit zonder te knoeien met
mortel, lijm, slijpmachines en dergelijke! Plaats Dumalock
eenvoudig op een houten kader of verlijm ze rechtstreeks op
oude tegels.
Je wil je badkamer of keuken renoveren, maar je hebt geen
idee hoe je daaraan moet beginnen? Bang voor hoog oplo-

Gemakkelijk te plaatsen

pende kosten om je huidige tegels uit te breken en er nieuwe
te installeren. Je wil je badkamer geen twee weken missen
tijdens de verbouwingswerken? Dumalock biedt voor jou de
oplossing! Je kan het werk makkelijk alleen uitvoeren. De gebruiksvriendelijke panelen van Dumalock zijn slechts 120 cm
lang en daarenboven uiterst licht, maar toch stevig genoeg
voor wandtoepassingen.
Het Dumalock-paneel is verbindbaar langs vier zijden, ook
aan de kopse kant. Hierdoor overbrug je eender welke lengte
van een wand of plafond.
Dumalock-panelen zijn gemaakt uit een waterbestendige
kunststof die volledig afwasbaar is. Het onderhoudsgemak

Waterbestendig en kleurvast

is dus zeer eenvoudig. Enkel even poetsen met een vochtige
doek en uw wand of plafond is weer als nieuw. Natuurlijk blijft
Dumalock de oorspronkelijke kleuren behouden.
Dumalock is verpakt in een handige en stevige Dumalock-doos. Je kan deze eenvoudig vervoeren met de wagen en

Gemakkelijk transport

bovendien zorgt het karton van de doos voor een ideale extra
bescherming tijdens het transport.
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Plaatsing

systeem. Je kan ervoor kiezen
om het tegeleffect gelijklopend

120 cm

37,5 cm

zij ons eenvoudig verbindings-

120 cm

25 cm

nog nooit zo gemakkelijk dank-

25 cm

Een tegelwand plaatsen was

120 cm

1

2

(4a) of in verband (4b) te plaatsen. De tegels kunnen horizontaal of verticaal geplaatst
worden.

4a

Tegelen hoeft niet duur te zijn!
Zelfs als je Dumalock laat
plaatsen door een professionele plaatser zal het werk veel

3

4b

sneller klaar zijn. Weer wat
extra bespaard dat je elders kan
besteden.

Scan de code voor installatievideo:
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Tegelmaat:
25 x 40 cm
120 cm

202 120 558 STONE Galet beige
Decofix galet beige 667

202 120 560 STONE GALET lichtgrijs
Decofix stone 692

202 120 570 STONE GALET bruin
Decofix galet brown 668

202 120 572 STONE MONACO beige
Decofix monaco beige 669

202 120 574 STONE MONACO grijs
Decofix monaco grey 670

202 120 576 UNI Beige
Decofix uni sand 672

202 120 578 UNI Taupe
Decofix taupe DL 746

25 cm

202 120 09H UNI Roomwit hoogglans
Decofix Cream gloss 744

202 120 579 UNI Zwart mat
Decofix black 650
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25 x 60 cm

25 cm

120 cm

204 120 01M UNI Grijswit mat
Decofix snow 698

204 120 515 UNI Aluminium
Decofix alu 646

204 120 630 STONE Beton helder
Decofix stone 648

204 120 631 STONE Beton donker
Decofix stone 649

372 120 783 STONE Napoli Grigio Grande

372 120 784 STONE Torino helder

37,5 x 120 cm

37,5 cm

120 cm

372 120 785 STONE Torino donker
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Elegant afwerken
Lekker relaxen thuis op de sofa. Niets is zaliger, toch? Zeker
als het interieur perfect past bij jouw stijl en smaak. De tegels
van Dumawall+ zorgen voor een elegante afwerking van de wanden binnenshuis. Zonder zorgen bij het plaatsen, zonder ongemak in onderhoud.

Doe-het-zelftegel
Voorheen kon het plaatsen van wandtegels wel eens gepaard
gaan met frustraties en hinder. Werken met cementlijm is immers niet altijd even eenvoudig. Niet iedereen is een klusjesman
en het hele huis staat op stelten door het geknoei met cementlijm, slijpmachines en dergelijke.
De tegels van Dumawall+ zorgen ervoor dat tegelen kinderspel wordt. De tegels worden eenvoudig blind vernageld of
geniet, of meteen op de wand gekleefd. En je kan ze zo nodig op
maat snijden met een normale zaag. Geplaatst in een handomdraai, zo gefikst.
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Authentieke voeg
Eens geplaatst krijgt je wand de natuurlijke uitstraling van
een onvervalste tegelmuur. De authentieke microvoeg van Dumawall+ kan je zien én voelen, alleen heb je geen last meer van
vuile of verbrokkelde cementvoegen.

Spetterend knap
Uiteraard zijn onze tegels 100% watervast. Plaatsing in vochtige ruimtes is dus geen probleem. Integendeel, onze tegels zijn
hiervoor uiterst geschikt omdat ze vervaardigd zijn uit kunststof.
Door de ingebouwde cementvoegen zijn de tegels buitengewoon hygiënisch. Even oppoetsen met een vochtige doek en de
tegels blinken weer als nieuw.

Robuust karakter
Dumawall+ heeft een hoge impactweerstand en kleurvastheid
omdat onze tegels zijn opgebouwd uit volledig massieve, UV-bestendige platen. Onze tegels bieden een stijlvolle en duurzame
afwerking, zoals je dat al jaren kan verwachten van Dumaplast.
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Tegels

Dumawall+

Eenvoudige, snelle plaatsing

-

X

Proper werk

-

X

Afwasbaar

X

X

Kleurvast

X

X

Waterbestendig

X

X

Budget-vriendelijk

-

X

Eenvoudig onderhoud

X

X

Geen vuile voegen

-

X

Licht materiaal

-

X

Hygiënisch

-

X

Voelt warm aan

-

X

Eenvoudig te versnijden

-

X

Geen tussenprofielen

X

X

Tegelmaat:
37,5 x 65 cm
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CLOUDY 030

BETON 031

MYSTIC 032

BEIGE 842

MARRON 843

NERO 847

TAUPE 848

ECRU 849

Tegelen zonder tegelzetter
Bij een vlakke ondergrond kan een eenvoudige (silicone)lijm worden gebruikt en hoeft er geen raamwerk te worden geplaatst. De tegels van Dumawall+ kunnen rechtstreeks op een bestaande tegelwand
worden gelijmd zonder deze te verwijderen.
Op een oneffen of beschadigde ondergrond moet er een stevig raamwerk van dragers worden bevestigd om te zorgen voor een vlak oppervlak waarop de tegels worden geplaatst.
Je kan ervoor kiezen om het tegeleffect in verband (A) of gelijklopend (B) te installeren. De tegels kunnen zowel staand als liggend geplaatst worden.

Scan de code voor

A

installatievideo:

B

Aluminium-hulpprofielen

Startprofiel

Binnen- en buitenhoek

Eenvoudig met dumafixTM
Hoogwaardige, snel uithardende lijmkit op basis van MS–
Polymeer. Voor het lijmen en monteren van D
 umaplastproducten in pvc, zoals wand- en plafondpanelen en
hulpprofielen, op vrijwel alle ondergronden (zowel
poreuze als niet–poreuze ondergronden). Lees
instructies op de verpakking in verband met specifieke
ondergronden.
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Elegant afwerken
Decofix biedt de mogelijkheid om de wand- of plafondbekleding op een stijlvolle manier af te werken.
Dankzij de fraai bijpassende designs en kleuren kan je de panelen perfect afwerken.
Decofix hulpprofielen vertonen dezelfde kleur en decoropdruk als de panelen. Snijd het profiel op maat,
verwijder de beschermfilm van de kleefstrip en vouw het profiel om naar wens (1. startprofiel, 2. binnenhoek, 3. buitenhoek, 4. verbindingsprofiel).

Scan de code voor installatievideo:
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Harde hulpprofielen
Een grote verscheidenheid aan harde hulpprofielen biedt de mogelijkheid
om de wand- of plafondbekleding op een stijlvolle manier af te werken.
Alle profielen zijn verkrijgbaar in grijswit en roomwit. Afboordingsprofiel
en universele hoek ook in enkele uni-kleuren.
1. AFBOORDINGSPROFIEL – 069
Het afboordingsprofiel zorgt voor een perfecte afwerking tegen een muur
of plafond. Het aanvangspaneel kan best worden geplaatst met gereduceerde tand in het afboordingsprofiel.
2. UNIVERSELE HOEK – 858
Zowel binnen- als buitenhoeken kunnen eenvoudig worden afgewerkt
met een aangepaste universele hoeklijst die geplaatst wordt voor het
aanbrengen van de muurbekleding.
3. PLAFONDLIJST – 081
Deze aangepaste sierlijsten staan in voor een verzorgde plafondafwerking na plaatsing van wand en vóór de plafondbekleding.
4. PLINT – 066
Aangepaste praktische plinten, met mogelijkheid tot inwerken van bekabeling, staan in voor een passende vloeraansluiting.
5. MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL – 070
Dit profiel zorgt voor een perfecte afwerking tegen een muur of plafond
voor zowel horizontal als verticale hoeken.
6. H-PROFIEL – 843
De panelen kunnen in de lengte worden verlengd door middel van dit
speciale decoratieve verbindingsprofiel.

3

5

1

2
6
2

1

4
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Dumapan / Dumaclip / Dumalock / Dumawall+ / Decofix products of
Dumaplast NV | Vliegplein 41 - B-9990 Maldegem - Belgium | Tel. +32 50 72 90 11 | Fax +32 50 71 72 28
www.dumaplast.be | info@dumaplast.be
Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd, kunnen gegevens verkeerd of onvolledig vermeld staan of getoond worden.
Alle informatie is te goeder trouw en weerspiegelt onze huidige kennis en kan daarom niet tegen ons worden gebruikt.

