
Solid Wood Systems

SOHO, levendig en natuurlijk
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De massief houten panelen voorzien van een 
SOHO colour wash afwerking maken het mogelijk om 
natuurlijk hout toe te passen in een modern en kleurrijk 
interieur. De panelen, gemaakt van Amerikaans essenhout, 
zijn geschikt voor toepassing binnen alle DERAKO lineaire/ 
grill plafond- en wandsystemen.

Door innovatie en productontwikkeling biedt DERAKO 
hoogwaardige en duurzame kleurafwerking. Het 
Amerikaanse essenhout voldoet na optionele 
brandvertragende behandeling aan de brandclassifi catie 
EU B-S2,d0 volgens EN 13-501-1. 

Interesse? 
De adviseurs van DERAKO informeren u graag verder 
en voorzien u waar gewenst van een sample pakket.

SOHO KLEUREN  
INSPIREREN
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METALLIC WOOD

Chroom

Alu Blauw*

Goud Zink Koper

Metallic wood: natuurlijke 
uitstraling met metaalrefl ectie
Het gevoel van metaal en hout verenigd, stellen u in staat 
om een unieke ambiance te creëren: een combinatie 
van de natuurlijke warmte van hout met de refl ectie 
van metaal. De panelen, gemaakt van Amerikaans 
essenhout, zijn geschikt voor toepassing binnen alle 
DERAKO lineaire/ grill plafond- en wandsystemen.

Door innovatie en productontwikkeling biedt DERAKO 
hoogwaardige en duurzame kleurafwerking. Het 
Amerikaanse essenhout voldoet na optionele 
brandvertragende behandeling aan de brandclassifi catie 
EU B-S2,d0 volgens EN 13-501-1.

Interesse? 
De adviseurs van DERAKO informeren u graag verder en 
voorzien u waar gewenst van een sample pakket.

*Alle SOHO kleuren zijn met 
 Alu fi nish beschikbaar
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