INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite HDX
®

Hoge duurzaamheid en kleurstabiliteit voor
extreme omgevingen

®

Granite HDX
Hoge duurzaamheid en kleurstabiliteit voor extreme omgevingen
Sandwichpanelen

Profielplaten

Cassettes en
vlakke panelen

Zonwering

Lamellen en
smalle elementen

Classic-gamma

G9010* Pure white

G9073 Bianco grigio

G9002* Grey white

G7501 Gris perla

G1019* Grey beige

G3009* Oxide red

G5014* Pigeon blue

G5008* Grey blue

G6011* Reseda green

G9001* Cream

G1202 Crema bidasoa

G7032* Pebble grey

G8011* Nut brown

G8717 Testa di moro

G8014* Sepia brown

G7016* Anthracite grey

G6005* Moss green

G6300 Verde Navarra

G9106 Blanco pirineo

G1015* Light ivory

G7035* Light grey

G8012* Red brown

G7022* Umbra grey

G8017* Chocolate brown

G9005* Jet black

G6003* Olive green

G3011* Brown red

G3000* Flame red

G8701 Rojo Teja

G5010* Gentian blue

Magic-gamma

G1018* Zinc yellow

G8004* Copper brown

STEEL SPECIFICATION

Granite HDX
®

High levels of durability and colour stability for extreme environments

Granite® HDX is manufactured to perform, endure and remain
colour stable and attractive even in the coldest of northern
climates or the most sun-drenched of southern countries.
 extended performance

lifetime, supported by a guarantee of up

to 30 years
 aesthetic

colour palette and metallic shades with outstanding
colour and gloss retention

 robust metallic

substrate (Z225 to Z275 or equivalent) for high
corrosion resistance and cut-edge protection

 grained product for surface

handling and processing

hardness and excellent robustness for

Kom meer te
weten over
Granite® HDX

Zie ook
het gedeelte
Staalspecificaties

Hoewel we er alles aan doen om de kleuren en
reliëfpatronen in dit palet zo nauwkeurig mogelijk weer
te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren en
patronen exact hetzelfde zijn. De kleuren en patronen
in deze publicatie zijn dan ook slechts een indicatie.
Om staalmonsters aan te vragen, gaat u naar
industry.arcelormittal.com/steelenvelope
© ArcelorMittal, alle rechten voorbehouden
© 2014

G5002* Ultramarine blue G9006* White aluminium

* RAL-code van de referentiekleur die het dichtst in de buurt komt
Foto op de cover: Fotografie: © Sprokop, istock/Thinkstock en Trevor Sutton, Studio 2
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G9007* Grey aluminium

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Silky Mat
®

Getextureerde afwerkingen voor elegante gevels

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Silky Mat
®

Getextureerde afwerkingen voor elegante gevels

®

Granite Silky Mat
Getextureerde afwerkingen voor elegante gevels
Sandwichpanelen

Profielplaten

Cassettes en
vlakke panelen

Zonwering

Lamellen en
smalle elementen

Ruwe afwerking

Chocolate

Anthracite

Terra

Brass

Mocha

Mouse

Gladde afwerking

Graphite

STEEL SPECIFICATION

Granite Silky Mat
®

Textured finishes for elegant facades

Granite® Silky Mat offers two finish options: a warm, tactile surface with a slightly
sparkling textured appearance combined with very low gloss levels (below 5 gloss units
[GU]), and a smooth, slightly grained finish - both ideal for smart and creative facades.


elegant matt textured or smooth finishes suitable for all facade requirements



excellent formability





robustness and scratch resistance

extensive range featuring 2 finishes and 11 individual colours
the visual aesthetics of Granite® Silky Mat are so unique that we have protected the
design through the Internal Market Harmonisation Office (OHMI)*

*Community Design: No. 002272401 in the name of ArcelorMittal Flat Carbon Europe, S.A

*
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Granite® Silky Mat
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Slate

Concrete

Sand

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Foto op de cover: © Hermera Technologies, Thinkstock en Trevor Sutton, Studio 2
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Chalk

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite
Impression
®

Verbluffende texturen en opwindende afwerkingen

®

Granite Impression
Verbluffende texturen en opwindende afwerkingen
Sandwichpanelen

Profielplaten

Zonwering

Agate Green

Snake Light

Agate Brown

Snake Dark

STEEL SPECIFICATION

Granite Impression
®

Stunning textures and exciting finishes

The Granite® Impression range contains uniquely textured and tactile surface finishes
that bring innovative and fresh visual scope to the external facade.
The textures have been carefully designed, making the products ideal for both large
and-small-scale surfaces.
 amazing new finishes



and textures

excellent scratch resistance
hard, mineral surface

 the

ground-breaking new aesthetics are so unique that we have protected the
designs through the Internal Market Harmonisation Office (OHMI)*

*Community Design: Nos. 002272401 and 002347245 in the name of ArcelorMittal Flat Carbon Europe, S.A

*
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Lamellen en
smalle elementen

Elephant Light

Elephant Dark

Foto op de cover: © Frank Olivier Gronbin, istock/Thinkstock en Trevor Sutton, Studio 2
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Cassettes en
vlakke panelen

INSPIRATIE DOOR STAAL

Indaten

®

Esthetisch weervast staal dat mee-evolueert met de omgeving

®

Indaten

Esthetisch weervast staal dat mee-evolueert met de omgeving
Cassettes en
vlakke panelen

De metamorfose van Indaten®:
kort na de plaatsing

De metamorfose van Indaten®:
de patina evolueert

De metamorfose van Indaten®:
de patina krijgt een rijke en diepe
uitstraling

De metamorfose van Indaten®:
de architecturale beleving van het eindresultaat

Indaten

®

Beautiful weathering steel which evolves with the environment

Indaten® weathering steel evolves with its environment, changing and
developing on a daily basis - always improving, always protecting.
 no painting or chemicals

necessary to protect the material

 beautiful and ever-changing appearance
 natural protection

against corrosion

 lower maintenance
 eco-friendly
 high

costs

and 100% recyclable

longevity

Kom meer te
weten over
Indaten®

© 2014
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STEEL SPECIFICATION

Boven: Project: Metal Structures Centre (MSC) in het Technologiepark Zwijnaarde, België Architecten: © Patrick Lefebure,
Archipl Architecten Fotografie: © Gert De Vos, ArcelorMittal Global R&D Gent Onder: Project: hoofdzetel van de
Luxemburgse scoutsorganisatie FNEL Architecten: © hsa – heisbourg strotz architectes, Luxemburg Fotografie: © Gilles
Martin Foto op de cover: Sculptuur: © Alison Crowther, alisoncrowther.com Fotografie: © Jacqui Hurst en Trevor Sutton,
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Staalskeletbouw

INSPIRATIE DOOR STAAL

Aluzinc Florelis
®

Natuurlijke esthetiek die de tand des tijds doorstaat

®

Aluzinc Florelis
Natuurlijke esthetiek die de tand des tijds doorstaat
Sandwichpanelen

Traditionele en industriële profielen

Sandwichpanelen

Cassettepanelen

Geperforeerde profielen

Profielplaten

Cassettes en
vlakke panelen

Ontwerpen op maat

Boven v.l.n.r.: 1 Fotografie: © Julien Cescon, 2 Project: renovatie van het Stade Geoffroy-Guichard in
Saint-Étienne, Frankrijk Architect: © Atelier d’architecture Chaix & Morel et associés Fotografie:
© AEL/AACMA Hoofdaannemer: Entreprise Générale Léon Grosse 3 Project: brandweer in Libourne, Frankrijk
Architect: © Atelier des Architectes Mazières en Agence Ragueneau et Roux Fotografie: © Inter-Pliage

Aluzinc Florelis
®

Enduring natural beauty

Aluzinc® Florelis is the perfect combination of strength and beauty
making it an outstanding product in every way.
 precision

engineered aesthetics

 stunning reflectivity
 excellent reaction
 flexibility

against heat and light - up to 80% of sunlight

to fire

 superior resistance

to abrasion and weathering

for easy forming, profiling and other needs

 25-year warranty

- possible extension to 30 years on request

Kom meer te
weten over
Aluzinc® Florelis

© 2014

Zie ook
het gedeelte
Staalspecificaties

Om staalmonsters aan te vragen, gaat u naar
industry.arcelormittal.com/steelenvelope
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STEEL SPECIFICATION

Onder v.l.n.r.: 1 Project: Sophysa-fabriek in Besançon, Frankrijk Architecten: MÉTRA & Associés Fotografie:
© Julien Cescon 2 Project: parking voor het metrostation Argoulets in Toulouse, Frankrijk Architect: © Azéma
Architectes, Toulouse Fotografie: © Pierre Azéma
Foto op de cover: Fotografie: © Anteromite/Shutterstock.com en Trevor Sutton, Studio 2
Hoofdfoto gecreëerd door: CDP in opdracht van ArcelorMittal - Alle rechten voorbehouden - © 2014
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Zonwering

Lamellen en
smalle elementen

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Wood
®

Onderhoudsvrije houtnerfstructuur die lang meegaat

®

Granite Wood
Onderhoudsvrije houtnerfstructuur die lang meegaat
Sandwichpanelen

Tatras-gamma

Toscane-gamma

Profielplaten

Cassettes en
vlakke panelen

Schwarzwald-gamma

Oak Anticato

Oak Red

Palisander Golden

Mogano Avane

Noce Nocciola

Alder Beige

Oak Terracotta

Palisander Anticato

Palisander Red

Mogano Castano

Noce Crema

Alder Amber

Oak Golden

Palisander Terracotta

Mogano Bruno

Noce Marrone

STEEL SPECIFICATION

Granite Wood
®

Long-lasting, maintenance-free timber aesthetics

Granite® Wood offers natural wood appearance and attractive finishes for a
range of constructions and details.
There is a generous palette of wood grain textures, which have been thoroughly
tested to the highest standards.


attractive wood finishes with easy assembly and minimal maintenance

 better fire

 long-term



reaction than actual wood
colour stability

wide variety of wood types available with guaranteed reproducibility
the attractive appearance of timber but with the strength and durability of steel
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Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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INSPIRATIE DOOR STAAL

Solano

®

Diepe, robuuste en flexibele
verfbekleding voor systemen
die lang stand moeten houden

®

Solano

Diepe, robuuste en flexibele verfbekleding voor systemen die lang stand moeten houden
Sandwichpanelen

Profielplaten

Lamellen en
smalle elementen

Gewone kleuren

S9209 Bright White

S7954 Goosewing grey

S7964 Merlin grey

S6544 Moorland green

S6567 Olive green

S6552 Juniper green

S8711 Van Dyke brown

S7531 Anthracite grey

S5253 Ocean blue

S1382 Light ivory

S9329 Grey white

S7970 Gull grey

S7425 Mushroom grey

S6115 Dark green

S5408 Slate blue

S8644 Chocolate brown

S8292 Terracotta brown

S6530 Leaf green

Fijngestreept

Op maat

Intense kleuren

S3314 Poppy red

S8710 Copper beech

Reliëfpatronen

Ledermotief

Solano® logo

STEEL SPECIFICATION

Solano

®

Deep, robust and flexible paint for long-life systems for harsh, Northern environments

Solano® has been specially developed to combine robustness and longevity.
 excellent corrosion

resistance thanks to a 200 µm thick robust and flexible paint

Kom meer te
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Solano®
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Glad

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Foto op de cover: Schanskorf: Furnitubes.com en Trevor Sutton, Studio 2
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S9801 Jet black

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Deep Mat
®

Diep getextureerde, matte afwerking

®

Granite Deep Mat
Diep getextureerde, matte afwerking
Sandwichpanelen

D3005 Wine red

D8017 Chocolate brown

D7024 Graphite grey

D6005 Moss green

D3009 Oxide red

D8004 Copper brown

D8019 Grey brown

D6020 Chrome green

D3011 Brown red
STEEL SPECIFICATION

Granite Deep Mat
®

Deeply textured matt finish

Granite® Deep Mat is an excellent, tough and attractive steel suited to most
external construction for residential, commercial or industrial projects.
With its generous palette of deep grained textures and thoroughly tested to the
highest standards, it adds an extra visual dimension to any project.


strong aesthetics



deeply matt appearance



excellent corrosion resistance



excellent formability

 up

to 15 years’ guarantee
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D9005 Jet black
Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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Profielplaten

Dakpanpanelen

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Storm
®

Langere duurzaamheid met een matte afwerking

®

Granite Storm
Langere duurzaamheid met een matte afwerking
Sandwichpanelen

D3005X Wine red

D8017X Chocolate brown

D7024X Graphite grey

D6005X Moss green

D3009X Oxide red

D8004X Copper brown

D8019X Grey brown

D6020X Chrome green

D3011X Brown red
STEEL SPECIFICATION

Granite Storm
®

Extended durability with matt finish

Granite® Storm is a pre-painted steel for roofing applications offering superb robustness,
thanks to a thick and flexible organic coating combined with an optimised metallic steel
substrate. It is particularly specified for roofs where quality and durability are key assets.
Granite® Storm is an ideal alternative to the traditional tiled roof, as it offers the highest
levels of durability. Thanks to Granite® Storm, roofs can be built to last for more than a
generation, and are able to resist whatever nature throws at them.


deeply textured matt finish



excellent formability

 long lifetime, up


to 30 years’ guarantee

extensive colour range with unmatched UV resistance
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D9005X Jet black
Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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Profielplaten

Dakpanpanelen

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Quartz
®

Glinsterende, mineraalachtige texturen

®

Granite Quartz
Glinsterende, mineraalachtige texturen
Sandwichpanelen

Classic-gamma

Profielplaten

Cassettes en
vlakke panelen

Modern-gamma

QRD01 Red

QBR01 Light Brown

QWH01 White

QSV01 Light Silver

QBR02 Medium Brown

QBR03 Dark Brown

QSV02 Dark Silver

QGY01 Grey

QGN01 Green
STEEL SPECIFICATION

Granite Quartz
®

Glittering, mineral textures

Granite® Quartz has the glinting, scintillating feel of natural minerals, with a variety
of facets giving the surface finish a beautiful crystalline look. Light reflecting randomly off
crystal faces gives the finish a ‘living’, ever-changing texture.


hard, structured, mineral-appearance surface



a full spectrum of colours - modern and classic - to suit roof and facade projects



excellent scratch resistance

 unique

new aesthetics, protected by the Internal Market Harmonisation Office (OHMI)*

* Community Design: No. 002347245 in the name of ArcelorMittal Flat Carbon Europe, S.A

*
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QBK01 Black
Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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Dakpanpanelen

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Cloudy
®

Bijzondere esthetiek voor traditionele en eigentijdse daken

®

Granite Cloudy
Bijzondere esthetiek voor traditionele en eigentijdse daken
Sandwichpanelen

Granite® Cloudy Terracotta

Granite® Cloudy Anticato Light

Granite® Cloudy Green

Granite® Cloudy Anticato Dark

STEEL SPECIFICATION

Granite Cloudy
®

Distinctive aesthetics for traditional and contemporary roofs

Granite® Cloudy is available in 5 distinctive patterned colours. Many of these
resemble natural roofing materials such as clay or terracotta. Granite® Cloudy can
therefore recreate the random natural appearance of tiled roofs but with all the
benefits of durability and performance that pre-painted steel offers.
These natural looking finishes mean that Granite® Cloudy can also be successfully
specified for facades and other areas of construction, especially where visual
integration with the natural surroundings is important.



attractive finishes with easy assembly and minimal maintenance
wide variety of colours to match differing roof materials, available with
guaranteed reproducibility

 the

appealing appearance of traditional tiles but with the strength,
colour stability and durability of steel
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Granite® Cloudy Red

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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Profielplaten

Cassettes en
vlakke panelen

Dakpanpanelen

INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite HFX Cool
Aluzinc HFX
®

®

Ontworpen voor felsnaadtoepassingen met een uitstekende vervormbaarheid, zelfs bij lage
omgevingstemperaturen

®

Granite HFX Cool
Aluzinc HFX
®

Ontworpen voor felsnaadtoepassingen met een uitstekende vervormbaarheid, zelfs bij lage omgevingstemperaturen

Granite HFX Cool

Aluzinc HFX

®

®

X9002 Grey White

X6021 Green Silver

X8004 Copper Brown

X7044 Mouse Grey

X7011 Steel Grey

X3009 Oxide Red

X7040 Light Grey

X9005 Jet Black

X8698 Dark Brown

STEEL SPECIFICATION

Granite HFX Cool
Aluzinc HFX
®

®

Designed for standing seam applications with excellent formability,
even at low ambient temperatures

Granite® HFX Cool organic coated steel and Aluzinc® HFX metallic coated steel are ideal
for use with standing seam technology even at low temperature in the cold and wet
environments encountered in Northern and Eastern Europe.
 excellent formability

even at low temperatures down to -10°C with similar ductility
to pure zinc sheets but at an affordable price

 excellent corrosion

resistance

 architectural quality

thanks to a regular pattern of thin lines created
by the standing seam technique





allows sophisticated shapes to cover curved, convex or concave
surfaces including deep drawing
hidden fastenings
easy and quick to install, assemble and bend

Kom meer te
weten over
Granite® HFX Cool
Aluzinc® HFX
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Felsnaad

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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INSPIRATIE DOOR STAAL

Granite Rain
®

Een dubbelzijdig bekleed, robuust systeem voor regenwaterafvoer

®

Granite Rain
Een dubbelzijdig bekleed, robuust systeem voor regenwaterafvoer
Regenwaterafvoer

R9002 Grey white

R8685 Brown

R8698 Dark brown

R3327 Red

R3009 Oxide red

R8004 Copper brown

STEEL SPECIFICATION

Granite Rain
®

Coated both sides, a robust system for rainwater applications

Granite® Rain is the most cost-effective compromise between aesthetics and
robustness available on the market today, and combines guaranteed durability with
ease of use, flexibility and visual appeal.


strength of steel combined with a flexible double-sided paint system



exceptional formability even at low ambient temperatures (down to -10°C)



protective paint barrier gives excellent weather resistance

a

rich palette of colours with a grained finish

 up

to 15 years’ guarantee
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industry.arcelormittal.com/steelenvelope
© ArcelorMittal, alle rechten voorbehouden
© 2014

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Foto op de cover: Fotografie: © Philippe Vandenameele en Trevor Sutton, Studio 2
Hoofdfoto gecreëerd door: CDP in opdracht van ArcelorMittal - Alle rechten voorbehouden - © 2014
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R9005 Jet black

INSPIRATIE DOOR STAAL

Magnelis

®

Uitzonderlijke bescherming – zelfs op snijranden – in de meest veeleisende omgevingen

®

Magnelis

Uitzonderlijke bescherming – zelfs op snijranden – in de meest veeleisende omgevingen
Profielplaten

Ideaal voor de dragende structuur van
fotovoltaïsche panelen

Dekvloer

Samengestelde
vloeren

Ook toepasbaar voor commerciële
serres

Een stabiele en robuuste
beschermingslaag, zelfs op randen

Magnelis

®

Exceptional protection - even on cut edges - in the harshest environments

Magnelis® is simply an exceptionally versatile metallic coated steel.
It provides amazing levels of surface and cut-edge corrosion protection
even in the most hostile of environments.







excellent corrosion resistance - at least 3 times better than
galvanised steel in external applications
excellent forming behaviour thanks to a lower friction coefficient to
galvanised steel and very good adhesion of Magnelis® coating
complete edge protection from the self-healing properties of
Magnelis® on cut edges
more cost-effective than batch galvanised steels, due to simple
manufacture
lower zinc run-off than galvanised steel: better for the environment
up to 20 years warranty for roofing and cladding in marine
environments and up to 25 years for inland applications (more
than 2000 m from the coast)

Kom meer te
weten over
Magnelis®

© 2014

Zie ook
het gedeelte
Staalspecificaties

Om staalmonsters aan te vragen, gaat u naar
industry.arcelormittal.com/steelenvelope
© ArcelorMittal, alle rechten voorbehouden

STEEL SPECIFICATION

Boven v.l.n.r.: 1 Fotografie: © Flavio Massari, Shutterstock.com 2 Fotografie: © Mediagram, Shutterstock.com
3 Fotografie: © a454, Shutterstock.com
Onder: Fotografie: gebruikt met toestemming van Profil du Futur, een dochteronderneming van ArcelorMittal
Foto op de cover: Fotografie:© Michael Ninga/Shutterstock.com en Trevor Sutton, Studio 2 Hoofdfoto gecreëerd
door: CDP in opdracht van ArcelorMittal - Alle rechten voorbehouden - © 2014
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Staalskeletbouw

Superieure corrosieweerstand in
agressieve omgevingen

Regenwaterafvoer

INSPIRATIE DOOR STAAL

xcellook

®

Het uitzicht van roestvast staal tegen een
betaalbare prijs voor eender welk project

xcelcolour

®

Gladde, metallieke afwerkingen voor
geavanceerde ontwerpen

xceldesign

®

Afwerkingen, ontwerpen en patronen op maat

INSPIRATIE DOOR STAAL

xcellook

®

Het uitzicht van roestvast staal tegen een
betaalbare prijs voor eender welk project

xcelcolour

®

Gladde, metallieke afwerkingen voor
geavanceerde ontwerpen

xceldesign

®

Afwerkingen, ontwerpen en patronen op maat

xcellook , xcelcolour , xceldesign
®

®

®

xcellook® - natuurlijk metalliek aspect
xcelcolour® - beschikbaar in twee duurzame, esthetische kleuren
xceldesign® - patronen, afbeeldingen of logo’s op maat om een unieke afwerking te creëren

Plafonds en
scheidingswanden

xcellook

xcelcolour

®

®

Fine ferritic

Very fine ferritic

Rough ferritic

Bronze

Rough clear

Light platinium

Dark platinium

Anthracite

Cassettes en
vlakke panelen

xceldesign

®

logo logo
logo logo logo
logo logo logo logo
logo logo logo
logo logo
Grey flowers

Checked clear

Red flowers

Ontwerp op maat

STEEL SPECIFICATION

Interior aesthetics
xcellook® | xcelcolour® | xceldesign® | Estetic® Mat | Estetic® Tex

Collections of steel that add visual impact, texture, colour and elegance to
a range of applications and constructions for interior projects.
 bespoke
 the

patterns, finishes and designs

authentic, contemporary elegance of steel

 high

 stain

impact resistance for busy, public areas
resistant and easy to clean

 longevity

and durability

Kom meer te
weten over
xcelcoat® products

Zie ook
het gedeelte
Staalspecificaties

Hoewel we er alles aan doen om de kleuren en
reliëfpatronen in dit palet zo nauwkeurig mogelijk weer
te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren en
patronen exact hetzelfde zijn. De kleuren en patronen
in deze publicatie zijn dan ook slechts een indicatie.
Om staalmonsters aan te vragen, gaat u naar
industry.arcelormittal.com/steelenvelope
© ArcelorMittal, alle rechten voorbehouden
© 2014

Logo op maat

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Foto op de cover: Trevor Sutton, Studio 2
Hoofdfoto gecreëerd door: CDP in opdracht van ArcelorMittal - Alle rechten voorbehouden - © 2014
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INSPIRATIE DOOR STAAL

Estetic Tex
®

Een korrelige antikrasafwerking voor intensief gebruik

Estetic Mat
®

Lichtjes matte afwerking met een uitstekende
weerstand tegen markeringen

®

®

Estetic Tex, Estetic Mat
Veelzijdige staalsoorten voor binnen
Estetic® Tex - Een korrelige antikrasafwerking voor intensief gebruik

Plafonds en
scheidingswanden

Estetic® Mat - Lichtjes matte afwerking met een uitstekende
weerstand tegen markeringen

Cassettes en
vlakke panelen

Het Estetic®-gamma is beschikbaar in eender welke RAL-kleur.
Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

RAL 9010 Pure White

RAL 1013 Oyster White

RAL 9001 Cream

RAL 9007 Grey Aluminium

RAL 7005 Grey

RAL 9006 White Aluminium

RAL 5003 Sapphire Blue

RAL 9017 Black

Ki e
s ee
nde
r we
lke k
leur u
it

STEEL SPECIFICATION

Interior aesthetics
xcellook® | xcelcolour® | xceldesign® | Estetic® Mat | Estetic® Tex

Collections of steel that add visual impact, texture, colour and elegance to
a range of applications and constructions for interior projects.
 bespoke
 the

patterns, finishes and designs

authentic, contemporary elegance of steel

 high

 stain

impact resistance for busy, public areas
resistant and easy to clean

 longevity

and durability

Kom meer te
weten over
Estetic® Tex
Estetic® Mat

Zie ook
het gedeelte
Staalspecificaties

Hoewel we er alles aan doen om de kleuren en
reliëfpatronen in dit palet zo nauwkeurig mogelijk weer
te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren en
patronen exact hetzelfde zijn. De kleuren en patronen
in deze publicatie zijn dan ook slechts een indicatie.
Om staalmonsters aan te vragen, gaat u naar
industry.arcelormittal.com/steelenvelope
© ArcelorMittal, alle rechten voorbehouden
© 2014

Foto op de cover: Stoel: Design Museum, London en Trevor Sutton, Studio 2
Hoofdfoto gecreëerd door: CDP in opdracht van ArcelorMittal - Alle rechten voorbehouden - © 2014
Foto kleurenwaaier: © Dario Sabljak/Shutterstock.com
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