
Smeltkit - houttinten

110.112 eiken midden

110.113 moor eiken

110.112 eiken naturel

110.109 dennen

110.117 beuk midden

110.118 beuk donker

110.119 walnoot licht

110.120 walnoot midden

110.121 walnoot donker

110.123 macoré 110.156 eiken groenig 110.241 klassiek beige

110.127 iep donker

110.129 mahonie

110.130 teak

110.131 wengé

110.132 palisander

110.134 ebben

110.143 iep licht

110.144 olijf eiken

110.157 iroko

110.162 licht eiken

110.165 transparant bruin

110.166 zand 

110.172 beuken licht

110.174 eiken licht rood

110.218 best tawa

110.226 bruin

110.243 vanity beige

110.244 schelpen

110.245 bordeaux

110.248 tabak

110.281 flannel

110.404 donker eiken

110.451 PolyRey C098 
beigebruin
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Smeltkit - wittinten

110.164 transparant wit

110.177 sparren wit

110.142 speciaal wit

110.101 eischalen wit

110.190 RAL 9010 zuiver 
wit

110.191 RAL 9016 
verkeerswit

110.242 arctic wit 110.2004 salamander wit

110.195 papyruswit

110.201 crème

110.219 Schots wit

110.401 cameo wit

110.454 rehau wit

110.481 ijswit

110.2008 CPL Borne wit

110.3005 Borne witlak

110.9003 RAL 9003 
signaal wit

HPL keukenblad gerepareerd en met de 
smeltkit. 

In verband met de omvang van de schade 
is er gekozen om het geheel af te lakken 
met behulp van een spuitbus dekkende 
lak.
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Smeltkit - grijstinten

110.139 RAL 7035 grijs

110.126 middengrijs

110.125 blauwgrijs

110.148 zilver metallic

110.136 parelmoer

110.149 lichtgrijs

110.207 houtskoolgrijs110.169 parelgrijs

110.192 grijs

110.203 zilvergrijs

110.205 donkergrijs

110.204 zandsteen

110.230 middengrijs

110.402 parelgrijs

110.409 zilvergrijs

110.410 zwartgrijs

110.412 bazaltgrijs

110.455 antraciet

110.135 RAL 9005 zwart

110.138 RAL 7043 
antraciet 

Composiet keukenblad gerepareerd en 
geretoucheerd met de smeltkit.
Finishing touch voor de perfecte retouche 
werd bereikt met de dekkende lak van 
Novoryt (zie p....)
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Smeltkit - trendy kleuren

110.216 azuurblauw

110.227 speciaal blauw

110.202 mistral blauw

110.151 blauw

110.231 Provence blauw

110.452 staalblauw

110.119 walnoot licht

110.461 blauw

110.474 PolyRey G-005 
lichtblauw

110.154 groen 110.407 mosgroen 110.152 rood

110.181 beuken 
lichtgroen

110.211 jade donker-
groen

110.212 jadegroen

110.217 jade

110.225 groen

110.234 donkergroen

110.235 Provence groen

110.247 vlas

110.453 donkergroen

110.470 appelgroen

110.471 limoengroen

110.479 oceaangroen

110.153 geel

110.221 zachtgeel

110.473 PolyRey J-016 
geel

110.482 oranje   

110.223 koraalrood

110.280 post-office-red

110.386 rood

110.405 wijnrood

110.456 generfd rood

110.158 lichtroze

110.170 grijs roze

110.208 koraal
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Smeltkit - trendy kleuren

110.222 perzik 110.232 Provence steen
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