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SmartPanel Singel en Double panelen zijn beide geschikt voor zowel plafonds als wanden. Zij vervangen de  

traditionele houten lambrisering en, net als alle andere producten van SmartPanel, hoeft men niet  na te denken 

over het schuren, lakken, verven of ander extra afwerking. Met SmartPanel Plafond - geschilderde lambrisering 

of Smart Panel Plafondplaat - krijgt u een prachtige en solide plafond in recordtijd. SmartPanel Plafond is zowel 

geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Plafond 
Voor elk plafond

Plafondpaneel, Klassiek Wit Gladde plinten, Katoen Smart Sierlijsten, Katoen
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Single of Double panelen

SmartPanel Single of Double panelen zijn geschikt voor zowel plafonds als wanden. Zij vervangen de 

traditionele houten lambrisering en men hoeft niet na te denken over extra werkzaamheden zoals schuren, 

lakken, verven of andere aanpassingen. Het paneel kan op allerlei manieren gemonteerd worden. Staand, 

liggend of in elk gewenste hoek, de mogelijkheden zijn talrijk. SmartPanel Double panelen zijn 3630 mm lang, 

en met zijn dubbele maat gaat installatie extra snel en naadloos. SmartPanel Single panelen kunnen zowel als 

plafondpaneel als horizontaal wandpaneel gebruikt worden. Deze panelen vervangen de ouderwetse houten 

panelen maar zijn na installatie direct gereed voor gebruik. Met de Single panelen kan met kiezen of men een 

smal of breed profi el wil hebben doordat het beschikt over twee groeven. De binnenste groef levert een smal 

profi el op en de buitenste een breed profi el – aan u de keuze!

Smartpanel Single paneel
Formaat: 11x140x2390 mm
Kleur: Klassiek Wit S 0500-N,

Katoen S 0502-Y
Oppervlakte:  Structure

Smartpanel Double paneel
Formaat:   11x262x3630 mm 
Kleur:   Katoen S 0502-Y
Oppervlakte:  Structure
Zonder veer en groef aan de korte kant

PLAFOND OF WAND

Double paneel Katoen, Schaduw

Single paneel, Katoen
Buitenste groef

Binnenste groef

Single, Klassiek Wit
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Plafondpaneel en plafondplaat 

Met Smartpanel Plafond geschilderde paneelplanken krijgt u een mooi en solide plafond in recordtijd. Smartpanel Plafond is zowel 

geschikt voor nieuwbouw als renovatie. Het plafondpaneel is net als andere Smartpanelen gemaakt van MDF-materiaal en wordt 

geschilderd of met witte folie geleverd. Een ander alternatief is Smartpanel Plafondplaat.  

Smartpanel Plafond Schaduw/V-groefe wordt geleverd met dubbelklikken aan de lange kant. U kiest eenvoudig of u Schaduw of 

V-groefe wilt hebben door op verschillende afstanden aan de lange kant van het paneel te klikken. Er zijn twee groeven, waar de binn-

enste een V-groefe oplevert en de buitenste een Schaduw-profi el.

Plafondpaneel en plafondplaat 

Plafond
plaat
Wit

Smartpanel Plafond
Afmeting: 11x140x2390 mm
Schaduw: Klassiek Wit S 0500-N,

Katoen S 0502-Y
Oppervlak: Structuur

Smartpanel Plafond lang
Afmeting: 11x140x3630 mm
Afmeting: 11x155x3630 mm
Afmeting: 11x140x4190 mm
Schaduw: Katoen S 0502-Y
Oppervlak: Structuur

Smartpanel Plafond Schaduw/V-groefe
Afmeting: 11x140x2390 mm
Schaduw/V-groefe: Klassiek Wit S 
0500-N

Katoen S 0502-Y
Oppervlak:  Structuur

Smartpanel Plafond met folie
Afmeting: 8x154x1300 mm
V-groefe: Wit
Oppervlak: Glad

Smartpanel Plafondplaat 
Afmeting: 8x300x1210 mm
Afmeting: 11x620x1210 mm
Afmeting: 8x300x1810 mm
V-groefe: Katoen S 0502-Y
Oppervlak: Structuur

PLAFOND EN MUUR
Dubbelklikken buitenste groef, Schaduw

Dubbelklikken binnenste groef, V-groefe

Dubbel-klikken, 
Schaduw/
V-groefe
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Als u de nieuwe muren monteert, wordt de ruimte extra mooi als u ze combineert met onze sierlijsten en kozijnen. 

Net als voor alle andere producten van Smartpanel hoeft u niet te denken aan slijpen, lakken met een kwast, schil-

deren of krimpen – u krijgt een elegante en complete ruimte in recordtijd.

Witte sierlijsten

Renovatie 
lijst

Plint
Glad

Plafond 
lijst

Deurset
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100612  Smart Hoeklijst 
SPS-1612, 28x28 mm

100610  Smart Vloerlijst 
SPS-2300, 120x21 mm

100613  Smart Tapse 
inlegspie SPS-1613, 
16,5x16,5 mm

100611  Smart Vloerlijst 
SPS-2370, 58x15 mm

100609  Smart Vloerlijst 
SPS-2420, 95x21 mm

101698  Smart 
Plafondlijstprofi el, PS-
3200, 45x21 mm

101699  Smart Plafondli-
jst rond SPS-3150, 
34x21 mm

101700  Smart Pla-
fondlijst U-schaduw 
SPS-3170, 34x21 mm

101701  Smart Plafon-
dlijst U/O-schaduw 
SPS-3190, 34x21 mm

101695  Smart Kozijn glad 
SPS-1120, 58x12 mm

101696  Smart Kozijn glad 
SPS-1130, 70x12 mm

101697  Smart 
Vloerlijst glad SPS-
2350, 
58x12 mm

101711  Smart Borstlijst 
SPS-4000, 21x35 mm

Voor 6 mm
muurpaneel

Smart Renovatielijst
101731  glad SPS-2000, 
11x70x23 mm
101732  glad SPS-2060, 
6x70x18 mm

100595  Smart Plafon-
dlijst SPS-3440, 95x19 
mm

100596  Smart 
Plafondlijst SPS-3490, 
70x15 mm

100598  Smart Kozijn 
SPS-1140, 95x19 mm

100599  Smart Kozijn 
SPS-1160, 70x15 mm

100594  Smart Plafondli-
jst SPS-3510, 120x21 mm

100597  Smart Kozijn 
SPS-1390, 95x15 mm

Smart Flexilist is er in 
meerdere kleuren.

Smart Renovatielijst
101526  SPS-1100,
11x70x27 mm
101270  SPS-660,
6x70x21 mm

28x28 mm 101461 Katoen  S 0502-Y
101733 Nevelmist  S 3000-N
101798 Beton  S 2500
101749 Licht Zand  S 2002-Y50R
101462 Skagen  S 1502-Y50R

35x35 mm 101734 Katoen S 0502-Y 

Flexilist met tape aan de achterzijde
voor eenvoudige installatie
28x28 mm 101464 Katoen S 0502-Y

Sierlijsten
Smartlist bestaat uit 

een serie decoratieve 

sierlijsten die echt in alle 

huizen het puntje op de i 

zet. Kies tussen ver-

schillende profi elen voor 

gebruik langs het plafond 

of de vloer, rondom 

deuren of ramen. 

De sierlijsten worden ge-

maakt van MDF en hebben 

een folie waardoor er een 

glad en mooi oppervlak 

ontstaat. Het oppervlak is 

in de kleur katoen en kan 

overgeschilderd worden als 

u dat wenst.

Smartlist is eenvoudig 

te monteren met nietjes 

of lijm. 

Smart Flexilist wordt 

geleverd in meerdere 

kleuren. Alle sierlijsten 

worden geleverd met een 

lengte van 2400 mm.
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DEUR- EN RAMENSET

Set 2x2200 en 1x1100 mm
101702  Smart Deurset glad 12x58 mm
101703  Smart Deurset glad 12x70 mm
101704  Smart Ramenset 15x70 mm

Deur- en ramenset

Smart deur- en ramenset kan gebruikt worden rondom  

ramen en deuren voor een mooie afwerking. Deur- en  

ramenset kan worden aangepast en vastgespijkerd of  

gelijmd worden in de hoek voordat ze definitief op hun plek 

in het kozijn worden gespijkerd. 

Smart deur- en ramenset heeft een folie in de standaard-

kleur Katoen NCS S 0502-Y.

Smart
Lijsten
Lijstset
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Praktische toebehoren
Acrylkit is uitstekend voor het dichten van barsten en kleine spijkergaten en voor het voegen en dichten rondom 

ramen, deuren en sierlijsten. Acrylkit is op waterbasis en zeer eenvoudig om mee te werken. Het kan worden 

overgeschilderd met de meeste verfsoorten en kan bewegingen van +/15 % aan. 

Herstelverf is een praktisch toebehoren dat gebruikt wordt bij reparaties van kleine beschadigingen aan muur- en 

plafondpanelen.
Denim Blauw
Zeewind
Frisse Zee
Caff e Latte
Nevelmist
Roest

ACRYLKIT

Acrylkit 300ml. In de kleuren:
108178 Acrylkit Klassiek Wit
100704 Acrylkit Katoen
108168 Acrylkit Licht Zand
108173 Acrylkit Beton
108169 Acrylkit Gedempte Aarde
108175 Acrylkit Gedempt Blauw
108170 Acrylkit Zeewind
108171 Acrylkit Frisse Zee
108174 Acrylkit Denim Blauw
108172 Acrylkit Grafi et
100705 Acrylkit Caff e Latte
100836 Acrylkit Skagen
101730 Acrylkit Nevelmist

HERSTELVERF

Herstelverf 25 ml en 0,5 liter in de kleuren:
Klassiek Wit  
Katoen 
Zand  
Beton
Grafi et   
Gedempt Blauw 
Gedempte Aarde  
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l DesignStudio
ontwerp uw eigen
ruimte
Vind uw nieuwe muur met DesignStudio
Smartpanel heeft een breed aanbod van muur- en plafond
producten met mooie designs en moderne kleuren. 

Gebruik onze DesignStudio om precies de muur te vinden die u 
zoekt. Al onze designs hebben grote afbeeldingen die u een idee 
geven van de kleur, het oppervlak en het profi el. 

Kies de ruimte en het muurpaneel in de kleur en het profi el 
dat u wenst en combineer dit met de geselecteerde parket-en 
laminaatvloer. Op deze manier kunt u zien hoe de verschillende 
kleuren van invloed zijn op de ruimte en inrichting voordat u 
bepaalt welk paneel u wilt hebben.

Op dijkmansinterieur.nl vindt u informatie waar u aan moet 
denken bij de keuze van een paneel. Verder vindt u informatie 
over de juiste montage, onderhoud en hoe u klant bij ons kunt 
worden en bestellingen kan plaatsen.


