
■  Mooie en luxe uitstraling

■  Zeer krasbestendig  

en uitermate slijtvast

■  Vlak en vormvast

■  Onderhoudsvriendelijk

■  Eenvoudig op maat  

te maken

DuraStyle®

DuraStyle dorpels en vensterbanken:  
de perfecte match voor een duurzaam 
eindresultaat

Het eindresultaat begint met mooie en duurzame producten. Het gaat 

dan misschien wel om de inhoud van de verpakking, maar aan de 

verpakking van DuraStyle hebben we ook de nodige extra aandacht 

geschonken. Zo komen de DuraStyle producten in perfecte staat aan op 

hun eindbestemming.

vensterbanken en dorpels van hardsteen & composiet

Fetim Group
P.O. Box 770
1000 AT  Amsterdam
fetimgroup.com

DuraStyle is een product van Fetim Group 
sales-bouwen@fetim.nl / 020 5805285
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DuraStyle®

Composiet
roomwit

Composiet
antraciet

Hardsteen
Hardsteen is een uniek en natuurlijk materiaal. Deze donkergrijze hardstenen 

vensterbanken en dorpels zijn herkenbaar aan de zichtbare ‘fossielen’ in het 

oppervlak, die elke vensterbank en dorpel van een unieke kleurnuancering en 

structuur voorzien.

Composiet
De DuraStyle composiet vensterbanken en dorpels bestaan voor 90% uit 

kwartszand, één van de hardste grondstoffen. Hierdoor zijn de DuraStyle 

composiet vensterbanken en dorpels nagenoeg ongevoelig voor krassen, 

vocht- en vuilindringing. 

De DuraStyle composiet dorpels zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en in 

de kleuren Antraciet en Grijs.

DuraStyle vensterbanken  
Het DuraStyle-assortiment bevat naast dorpels ook vensterbanken (in 

standaard afmetingen) uitgevoerd in hardsteen en composiet. Zo bent u 

verzekerd van een eindresultaat dat in kleur en materiaal perfect op elkaar 

afgestemd is. 

De hardstenen vensterbank is verkrijgbaar in de kleur Donkergrijs.  

De composiet vensterbank is verkrijgbaar in de kleur Roomwit.

Verwerking  
Composiet vensterbanken en dorpels zijn op maat te maken met een 

zaagblad voor Composietmateriaal met veel zaagtanden en een  

laag machine toerental.

Hardstenen vensterbanken en dorpels maakt u op maat met een 

diamantzaagblad voor natuursteen en/of graniet met waterkoeling.

Hardsteen
donkergrijs

Composiet
grijs

Presenteert  
professioneelGeen krassen 

dankzij stevige 
verpakking


