
RESOPAL SpaStyling®
Het integrale concept voor de individuele 
vormgeving van uw badkamer.



ORIGINEEL RESOPAL 
INSPIREREND SINDS 1930

RESOPAL® is een pionier op het gebied van High Pressure laminaat (HPL)-coatingstoffen die onder hogedruk zijn ge-
perst - tot op de dag van vandaag hét synoniem voor duurzame kwaliteit. RESOPAL coatingstoffen zijn al in 1930 
aangemeld als patent, ze worden gekenmerkt door één van de meest harde oppervlakken die er bestaan.

Met RESOPAL SpaStyling® bieden wij u voor het eerst een integraal concept voor ruimte en welzijn dat volledig nieuwe 
mogelijkheden opent voor vormgeving. Bouw op zekerheid. Op duurzame, op vele gebieden goed bekend staande 
kwaliteit. Op een snelle inbouwtijd en eenvoudige montage. En dus ook op een uniek materiaalsysteem dat voldoet aan 
alle eisen die gesteld worden bij de moderne vormgeving van een badkamer.
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RESOPAL SpaStyling®

Water is een bijzonder element. In de buurt van 
water zoekt de mens ontspanning, rust en ge-
nezing. Om dat te vinden verlangen door water 
gedomineerde ruimtes een heel bijzondere vorm-
geving. Maar niet alleen het optische resultaat is bij 
het vormgeven van bad en natte cellen van belang. 
Het snel, simpel en financieel gunstig realiseren 
daarvan en het makkelijk schoonmaken en hygiëne 
in het leven van alledag staan bij bouw- en renova-
tieprojecten net zo hoog op het verlanglijstje.

Met RESOPAL SpaStyling® bieden wij u een mate-
riaalsysteem dat aan de hoge eisen kan voldoen, 
voor speelruimte in de vormgeving zorgt en integ-
rale concepten voor de ruimte mogelijk maakt.



EEN DROOMBADKAMER 
ZONDER VOEGEN

RESOPAL SpaStyling® BOARD – ultralicht, groot formaat, maar weinig voegen op de muur

RESOPAL SpaStyling® FLOOR – robuust en bijzonder belastbaar, slipvast, aangenaam warm

RESOPAL SpaStyling® SHOWER ELEMENTS – voor een vlakke inpassing van de inloopdouche in de vloer, 
uit één stuk, met gelijk decor en oppervlak

RESOPAL SpaStyling® SINK – wastafel van hetzelfde materiaal, zonder voelbare voegen verbonden met het wasbekken 

RESOPAL SpaStyling® TOEBEHOREN– lijmsysteem en profielen: alles gericht op een eenvoudige en snelle montage 



ALLES OM JE IN DE BADKAMER 
LEKKER TE VOELEN
RESOPAL SpaStyling® is een omvattend vormgevingssysteem. Snel en een-
voudig aan te brengen en optimaal op elkaar afgestemd – zo vormen de afzon-
derlijke elementen een perfect geheel. De badkamer straalt in de korste keren 
in een nieuwe look. Vuil en lawaai bij het verbouwen blijven tot een minimum 
beperkt. Alles is in harmonie en maakt deel uit van een compleet concept.

Combineer boards met grote formaten voor de muur en een bijzonder be-
lastbare vloer met barrièrevrij en gelijkvloers in te zetten douche-elementen 
en een tijdloos mooie wastafel. Alle elementen hebben hetzelfde decor van 
hetzelfde materiaal. Dat zorgt voor een unieke indruk van het geheel: zo krijgt 
uw badkamer de indruk en de aura van een wellnessoase!

Alles past. Zonder voegen aangebrachte boards met groot formaat, bij elkaar passende vloeren 
en afdekkingen met hetzelfde decor zorgen voor een gevoel van ruimte en harmonie. 
Douchesystemen die naadloos op de vloer aansluiten maken een inloopdouche mogelijk.
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Grenzenloze variatie voor meer individualiteit 

Zorg voor sfeer in uw badkamer. Mix verschillende stijlen. Beken kleur. 
Het RESOPAL SpaStyling® systeem biedt u de meest verschillende 
designs en decors, sfeervolle kleuren en mooie structuren – lijkend op 
steen, hout, beton of metaal.

Wees uw eigen designer en geef uw badkamer vorm met eigen 
motieven en beelden. Wij realiseren uw individuele design als digitale 
druk met hoge resolutie als RESOPAL SpaStyling® boards. Voor gren-
zeloze creativiteit zonder beperkingen.

Langdurige schoonheid zonder compromissen

De superlichte RESOPAL SpaStyling® boards zijn dankzij het robuus-
te ORIGINAL RESOPAL® HPL-oppervlak krasvrij, robuust en slijtvast, 
vlekvrij, bijzonder lichtecht, poriëndicht - dus absoluut hygiënisch en 
makkelijk schoon te maken.
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HET MATERIAAL 
VAN DE TOEKOMST

RESOPAL SpaStyling® –  
VANDAAG AL DE TREND VOOR MORGEN



Schone montage, weinig tijdverlies

RESOPAL SpaStyling® kan met in de handel verkrijgbaar gereed-
schap direct ter plekke worden verwerkt, net als bij gewone plaat-
materialen. Het RESOPAL SpaStyling® board kan bij natte cellen in 
nieuwbouw en bij renovatie direct worden aangebracht op bestaande 
tegels of op een ander soort ondergrond. De snelle, eenvoudige en 
schone montage brengt een minimum aan vuil met zich mee en zorgt 
ervoor dat de ruimtes maar voor korte tijd niet te gebruiken zijn.

Optimale hygiënische eigenschappen in natte cellen

RESOPAL SpaStyling® boards zorgen niet alleen optisch voor een 
gevoel van welbehagen. De met de groot-formaat boards beklede 
muren hebben bijzonder weinig voegen en bieden nauwelijks kans 
op vuilrestjes. Daarbij kan je het makkelijk te onderhouden hygië-
nische oppervlak bijzonder efficiënt schoonmaken. Voor nog meer 
hygiëne kunnen de SpaStyling® boards desgewenst voorzien worden 
van RESOPAL® Antibacterial.
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Wellnessoase in houtoptiek – bad van particulier
Foto’s: Christoph Hess Fotodesign, Darmstadt
Decors: 4490-WH Zebrano Nightfall,
9417-HW Snow White, 4943-EM Empire Slate

EEN GEVOEL 
VAN LUXE
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Een klein bad, heel groot – bad van een particulier
Foto’s: Christoph Hess Fotodesign, Darmstadt
Decors: 4164-EM Country Oak, 4943-EM Empire Slate



Een vleugje natuur – het nieuwe sanitaire complex 
in het congrescentrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd 
Foto’s: Christoph Hess Fotodesign, Darmstadt
Decors: 4164-EM Country Oak, 9429-HW Parrot
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Een rendez-vous van kleuren – een bad van een particulier met 
individueel vormgegeven wandboards in de douchenis. 
Foto’s: Christoph Hess Fotodesign, Darmstadt
Decors: 4408-FW Milano Qwear, 4943-EM Empire Slate

EDEL EN TE-
GELIJK STERK
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RESOPAL SpaStyling® 
BOARD
 
·  een bijzonder robuust RESOPAL® HPL-oppervlak: 

lichtecht, kras- en slijtvrij 
·  superlichte boards in groot formaat voor een vormge-

ving van de muur zonder veel voegen
·  snel en schoon verwerken met in de handel verkrijg-

baar gereedschap, ook direct ter plaatse, zonder lang 
op het resultaat te hoeven wachten 

·  te bewerken als plaatmateriaal
·  vlekvrij, poriëndicht en dus absoluut hygiënisch en 

makkelijk schoon te maken
·  op elkaar afgestemde combinaties van decors en 

oppervlakken (zie voorraadcollectie en overzicht van 
de collectie op pagina 19 – 21)

TECHNISCHE INFORMATIE:
·  Formaat: 3050 x 1320 x 7,8 mm
·  Gewicht: 6 kg/m²
·  Watervaste drager

DE JUISTE PRODUCTEN OM 
EEN RUIMTE VORM TE GEVEN
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RESOPAL SpaStyling® 
INDIVIDUELE 
DIGITALE PRINT

De individuele vormgeving van muren kent geen 
grenzen met RESOPAL SpaStyling® individuele digitale 
druk. Door eigen motieven, gerealiseerd met behulp 
van de allermodernste technieken op het gebied zeef- 
en digitaaldruk in RESOPAL, spelen flexibel design en 
onuitputtelijke variatie een rol bij de vormgeving van 
natte cellen met RESOPAL SpaStyling®. Natuurlijk u 
kunt ook gebruik maken van onze actuele collecties 
digitale druk.
Die vindt u op www.resopal.de.

Meer informatie over het thema digitale druk en 
onze collecties vindt u op internet, onder:  
www.resopal.de/produkte/hpl/individuell-de

DE JUISTE PRODUCTEN OM 
EEN RUIMTE VORM TE GEVEN

RESOPAL SpaStyling® SINK 

·  in decor en oppervlak gelijk aan RESOPAL SpaStyling® 
boards

·  een voorkant die ook achteraf kan worden vormgegeven
·  zonder zichtbare voegen verbonden met een keramisch 

wasbekken
·  ukunt kiezen uit vier verschillende soorten wasbekkens
·  hygiënisch en makkelijk schoon te maken

TECHNISCHE INFORMATIE:
·  Lengte: max. 3000 mm
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RESOPAL SpaStyling® 
FLOOR

·  Extreem stootvast compact materiaal
·  100 % watervast
·  antislip oppervlaktestructuur
·  aan alle kanten vrijwel zonder voegen door een bijzon-

der vast, gepatenteerd opbrengsysteem
·  vloeiende overgang tussen RESOPAL SpaStyling® Floor 

en RESOPAL SpaStyling® Shower element
·  geschikt voor vloerverwarming
·  Brandvertragende kwaliteit , brandklasse Bfl-s1 
·  Anti-slip R10/A

TECHNISCHE INFORMATIE:
·  Formaat: 1245 × 200 × 5,4 mm
·  Slijtvast AC5
·  Stootvast IC4
·  Gebruiksklasse 33 

(commercieel gebruik met zware belasting)

RESOPAL SpaStyling® 
HET COMPLETE SYSTEEM OM 
DE INLOOPDOUCHE VORM TE GEVEN

Door de slipvaste oppervlakken krijg je zin om op blote voeten te 
lopen. Het trendy materiaal voelt op je huid aangenaam droog en 
warm aan. De meest betrouwbare oplossing voor natte cellen.



RESOPAL SpaStyling® 
SHOWER ELEMENTS
 
·  EPS-systeemboard met omlopende, geïntegreerde 

vliesafdichting en op hellend vlak gelegen RESOPAL 
oppervlak

·  extreem stootvast compact materiaal
·  slipremmende oppervlaktestructuur
·  geen silicoon-onderhoudsvoeg rondom de afloop
·  dezelfde decors op de afdekkingen voor puntafloop en 

douchegoot
·  puntafloop centraal of decentraal
·  afloop naar keuze horizontaal of verticaal
·  vloeiende overgang tussen RESOPAL SpaStyling® 

Shower Element en RESOPAL SpaStyling® Floor dankzij 
decorcombinatie
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Vandaag al aan morgen denken: RESOPAL SpaStyling® Shower 
Elements beantwoorden de vraag hoe een bad kan worden aan-
gepast aan toekomstige levensfasen en kan voldoen aan eisen die 
continu veranderen.

TECHNISCHE INFORMATIE:
·  Formaat: max. 2000 x 1200 mm
·  Elementdikte: 45 – 55 mm
·  Inbouwhoogte: 45 – 131 mm
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RESOPAL SpaStyling® TOEBEHOREN–
COMPLEET SYSTEEM VOOR MEER VEILIGHEID 
VOOR DE INDIVIDUEEL GEKOZEN VORMGEVING

RESOPAL SpaStyling® biedt u een compleet systeem voor meer zekerheid en maximaal comfort bij het opnieuw 
inrichten van uw badkamer. Optimaal op elkaar afgestemde componenten zorgen ervoor dat ook het inbouwen 
snel en schoon verloopt.

Meer informatie over RESOPAL SpaStyling® toebehoren vindt u onder www.resopal.de/produkte/nassraum-elemente-de. 
Informeer bovendien op www.resopal.de en bij onze tips voor behandeling bij montage, behandeling en gebruik van 
RESOPAL SpaStyling®

RESOPAL SpaStyling® PROFIEL
 
·  afsluitings-, verbindings- en hoekprofiel
·  materiaal gepolijst aluminium

Technische informatie:
·  Lengte: 3050 mm

RESOPAL SpaStyling® LIJMSYSTEEM
 
Wandverlijming:
·  hecht meteen 
·  corrigeren van de boards na het aanbrengen mogelijk
·  bijzonder breed hechtspectrum
Vloerverlijming:
·  grote hechtkracht
·  1K MS - hybride polymeerlijm
Verbindingslijm:
·  makkelijk te verwerken
·  bijzonder goede afdichtingskwaliteit
·  duurzaam elastisch
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DECORS BOARD – VOORRAADCOLLECTIE

4943-EM Empire Slate

4080-EM Sunday Oak

4148-EM Soil Wood

4490-WH Zebrano Nightfall

3524-RM Colorado

4082-EM Tundra Oak

4161-WH Mystic Pine

2493-60 Remington Mine

3562-RM Essential Wall

9417-RM Snow White

4118-EM Novara Elm

4164-EM Country Oak

3509-60 Kerala Tanned

3563-RM Monocrete

1500N-RM Soft Grey

4134-EM Mississippi Pine

4228-EM Silver Oak

3514-RM Aragon Stone

3570-RM Marmo Bianco

9429-HW Parrot



DECORS BOARD – VOLLEDIGE COLLECTIE

20

3576-HW Emperador

4005-WH Chalet Oak

4067-60 Tallinn Ash

4289-FW Vintage Oak

3431-XX Pearl Granite

4006-60 Noce Savinelli

4069-60 Bergen Ash

4393-60 Coco Bolo

3432-XX Silver Granite

3577-HW Marmo Nero

4047-EM Lively Cherry

4081-EM Glen Oak

4408-FW Milano Qwear

3510-EM Kerala

3580-RM Aragon Grey

4055-EM Essential Large A

4183-EM Sugar Beech

4463-FW Avian Cherry Qwear

3523-RM Colorado Grey

3710-HW Sanded Glass



DECORS BOARD – VOLLEDIGE COLLECTIE
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9417 Snow White

D391 Cloud

D14 Port

1500N Soft Grey

0763 Ara

0901 Black

0531 Silica

0617 Bergamot 9429 Parrot 0665 Moss

D414 ShogunD96 Shadow

D378 Clear Teal

D419 Lagoon

HW | PI  | WG HW | WG HW | RM | WG

HW | RM | WG HW | RM | WG HW | RM | WG

HW | RM | WG

HW | RM | WG

RM | WG HW | RM | WG

HW | RM | WG

HW | RM | WG

HW | RM | WG HW | PI | RM | WG

4915-RM Blue Steel

3592-HW Fizzy Moon

4918-RM Corroda 4919-90 Corroda Copper 3591-HW Fizzy White



DECORS FLOOR + SHOWER ELEMENTS

Meer informatie over alle decors en onze gratis toegestuurde 
monsters vindt u op internet onder www.resopal.de
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4228-FN Silver Oak 4164-FN Country Oak

4118-FN Novara Elm 4134-FN Mississippi Pine

4148-FN Soil Wood

4161-FN Mystic Pine

9417-FN Snow White*

3563-FN Monocrete 4943-FN Empire Slate 3562-FN Essential Wall

3514-FN Aragon Stone
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OPPERVLAKKEN

Meer informatie en afbeeldingen van alle oppervlakken 
vindt u op internet onder www.resopal.de
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60 - Matte 90 – Slightly glossy

FN - Fine Line FW - Fresh Wood

EM – Smooth matte

HW - High Wear

PI - Pure Identity RM - Real Material WG - Whispering Grass

WH - Wooden Heart XX - Stone Mountain



Resopal GmbH Tel.: +49 (0) 6078 80 0
Hans-Böckler-Straße 4 E-Mail: info@resopal.de
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