Ervaren van nieuw product
zorgt voor optimale beleving
In deze moderne tijd heeft de consument de behoefte zich te onderscheiden. Onderscheiden door middel van kleding, hobby’s
en auto’s, maar ook door te kiezen voor een eigen interieur met aparte kleuren in uniek materiaal.
Dit was voor Abet Laminati de reden om
projectinrichters en opdrachtgevers een nog
groter aanbod en diversiteit van ontwerpen
te bieden. Om daar op in te spelen brengt
Abet Laminati komend najaar in Nederland
het Touched by Colours meets pRaL voorraadprogramma op de markt. Een collectie HPL
platen van 21 tijdloze kleuren die in zeven
verschillende fraaie oppervlaktestructuren zijn
uitgevoerd. Speciaal voor deze nieuwe productcombinatie heeft Abet Laminati hier tien
verschillende pRal kleuren aan toegevoegd.

Keuzevrijheid
De pRaL collectie is een massief, door-endoor gekleurd Solid Surface Material dat
zowel thermisch 2D of 3D vormbaar is, maar
ook naadloos te verwerken. “Wij willen de
projectinrichter en opdrachtgever met deze
pRaL collectie nog meer keuzevrijheid geven,”
laat Rutger de Jong, General Manager bij de
Nederlandse vestiging van Abet Laminati,
weten. “De tien kleuren die eruit zijn gelicht,
noemen we dus pRaL. Deze kleuren koppelen we aan een modern ontwerp waardoor
de klant nog meer individuele keuze mogelijkheden heeft. Kijken, voelen en beleven;
daar gaat het bij deze producten om. Mensen
kijken, worden door een product aangetrokken en gaan aan het materiaal voelen. Op dat
moment start de beleving van het product.”

Nederland
De pRaL collectie is al enkele jaren in andere
delen van Europa verkrijgbaar. Nu is ook ons

land aan de beurt en zal Abet er meer bekendheid aan geven. Een vaste partner bij de promotie van de eigen producten is Houthandel
Blok. Het bedrijf verzorgt al jaren de verkoop
en distributie van Abet Laminati producten.
“Wij zijn inderdaad al 15 jaar dealer van Abet
Laminati,” aldus Jan Blok. “Zij produceren
Italiaans design van de beste kwaliteit dat in
de markt hoog staat aangeschreven. Wat zij
doen is eigenlijk altijd wel weer vernieuwend.
De koppeling van HPL en Solid Surface
Materiaal waar deze nieuwe pRaL collectie
uit is voortgekomen, is daarvan een nieuw
bewijs.”

Keuze
De drang om telkens weer vernieuwend te
zijn, is eigenlijk ook op Houthandel Blok van
toepassing. Vele jaren verzorgde Blok de verkoop van Solid Surface Material van andere
producenten. “Op een bepaald moment maak
je keuzes over de toekomst en voortgang
binnen het bedrijf. Met wie wil je verder?
Daarom was dit een belangrijke keuze.” Mede
bepalend was het feit dat Abet Laminati met
het idee liep om meer met Solid Surface
te gaan doen. “Wij hebben Rutger de Jong
concreet naar hun toekomstplannen op dit
gebied gevraagd. Vervolgens kregen we het
nieuwe ontwerp onder ogen. Dit was duidelijk
vernieuwend en afwijkend van alle verkrijgbare
producten die tot nu toe op de markt waren
verschenen. Na overleg is besloten om voor
dit materiaal te kiezen. We kunnen wel de
meute volgen, maar ook ons bedrijf is graag

uniek. De pRaL collectie is absoluut speciaal.”
De Jong bevestigt de lezing van Blok. “Onze
samenwerking is in de afgelopen jaren steeds
intensiever geworden. Als leverancier werken
zij samen met interieurbouwers en deze sector is zeker belangrijk voor onze producten.”

Voordelen
Wie kiest voor pRal, kiest voor oneindig veel
mogelijkheden, maar ook voor ongekend
vele voordelen. De Jong: “De gebruiker kan
dit materiaal zowel twee- als driedimensionaal vervormen, maar kan het ook naadloos
verwerken. Uit ervaring weten we dat bij
utiliteitsbouw en projecten in de detailhandel
men graag alles snel geleverd wil hebben.
Het ‘Just on Demand’ leveren wordt op veel
plaatsen steeds belangrijker. Daarom hebben
wij dit product altijd op voorraad. De architect
heeft daarbij de mogelijkheid om vanaf vijftig
vierkante meter voor elke pRaL-kleur te kiezen.
Als het verzoek komt voor een bepaalde kleur
paars, dan is dat vrij snel gemaakt. Bovendien
is dit duurzaam materiaal dat uiterst lang mee
gaat. Steeds vaker denken bedrijven op de
lange termijn. Ook bij de keuze van bouwmateriaal houden ze daar rekening mee en dan is
dit een ideaal product.”
Zoals gezegd was deze pRaL collectie buiten
Nederland al eerder leverbaar. De reacties vanuit het buitenland waren positief. Het materiaal is onder meer gebruikt bij Porsche en
Mercedes. “Dat zijn niet bepaald partijen die
over één nacht ijs gaan,” aldus De Jong. Ook
medewerkers en klanten van Houthandel Blok
zijn bijzonder enthousiast over deze nieuwe
collectie. Jan Blok: “Ja, onze mensen en een
aantal relaties hebben al kennis gemaakt met
het product. Vanaf komend najaar is het officieel verkrijgbaar. In september zullen we dit
samen met Abet Laminati presenteren op de
vakbeurs Architect@work. Abet Laminati richt
zich dan meer op het exterieur gebruik van
pRal, voor architecten; wij hebben de focus
liggen op de interieurarchitecten en projectinrichters.” ❚
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