
NED Bekroond met de Campasso d’Oro in 
1987, was Diafos het eerste  translucent 
laminaat met driedimensionale decoratie.

ENG Awarded the Compasso d’Oro in 
1987,  Diafos was the first translucent 
laminate with three-dimensional decoration.

Diafos
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NED Innovatie, onderzoek, erfgoed:
dit zijn de ingrediënten achter het nieuwe 
design en architecturale materiaal van Abet 
Laminati.

ENG Innovation, research, heritage:
these are the ingredients behind
the new Abet Laminati design and
architecture material.

4Diafos

NED Diafos, het laminaat dat 
in 1987 voor het eerst werd ge-
produceerd door het bedrijf in 
Bra, komt op de markt met een 
nieuw en eigentijds gezicht. Het 
wordt nu opnieuw voorgesteld 
in een nieuwe gedaante, maten 
en kleuren. Een collectie gesig-
neerd door de designcuratoren 
Giulio Iacchetti en Matteo Rag-
ni.

ENG Diafos starts from 
afar and arrives on the market 
with a new and contemporary 
face. Diafos is the laminate 
produced for the first time in 
1987 by the Bra company and 
has now been re-proposed  in 
a new guise, sizes and colours. 
A collection signed by the de-
sign curators Giulio Iacchetti  
and Matteo Ragni.



NED Net als zijn voorganger 
is Diafos het resultaat van een 
reis is de designcultuur waar-
bij objecten zich niet langer 
hoeven aan te passen aan het 
materiaal, maar het materiaal 
zelf ontworpen is om de meest 
uiteenlopende meubels en ac-
cessoires te creëren.
 De ideale oplossing 
voor diegenen die willen ex-
perimenteren met materie en 
licht, licht door willen laten zon-
der een transparant effect te 
krijgen en net het kleurgebruik 
willen versterken.

ENG Like its predecessor, 
Diafos is the result of a journey 
through the culture of design 
where objects no longer have to 
adapt to matter, but it is matter 
itself, designed to create the 
most diverse furnishings and 
accessories.
 The ideal solution for 
those who want to experiment 
with matter and light, letting 
light go through without get-
ting a transparent effect, imple-
menting on the contrary use of 
colour.

NED Bekroond met de Campasso d’Oro 
in 1987, was Diafos het eerste  translucent 
laminaat met driedimensionale decoratie.

ENG Awarded the Compasso d’Oro in 
1987,  Diafos was the first translucent 
laminate with three-dimensional decoration.

De Campasso d’Oro 
ADI award is de 
oudste, maar vooral 
de meest prestigieuze 
designprijs ter wereld.

The Compasso d’Oro 
ADI Award is the 
oldest, but above all, 
the most authoritative 
world design award.
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NED Diafos wordt het belangrijkste 
element: een echt “open” designtool voor 
architecten en ontwerpers.

ENG Diafos becomes the protagonist:
a real “open” design tool for architects
and designers. 
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NED Diafos is de optimale 
oplossing voor projecten zo-
als woningen en kantoren, voor 
schuifdeuren, scheidingswan-
den en in het algemeen voor alle 
situaties waarin u wilt genieten 
van gefilterd en indirect licht.

ENG Diafos is the optimal 
solution for the home, the of-
fice, the contract, for sliding 
doors, partitions and, in gen-
eral, for all situations where 
you want to enjoy filtered and 
indirect light.
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Kleuren
Colours

NED Diafos is verkrijgbaar in een pallet 
van zes eigentijdse, effen pastelkleuren: 
roze, blauw, groen, geel, grijs en wit.

ENG Diafos is available in a palette
of six contemporary, solid pastel colours: 
pink, blue, green, yellow, grey and white.
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NED Zoals alle Abet laminaten, kan Diafos 
ook worden gepersonaliseerd met een 
digitale print volgens het ontwerp van de 
designer.

ENG Like all Abet laminates, Diafos 
can be also customised by digital printing 
based on the designer’s drawing.
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NED Alle Abet oppervlakken 
kunnen worden gepersonali-
seerd met afbeeldingen, kleu-
ren en texturen. De nieuwe 
“Digital Factory” van Abet biedt 
een service op maat en vele op-
lossingen (van het te bedrukken 
object tot de oppervlakteaf-
werking), waarbij de hoogste 
flexibiliteit bij de productie en 
een grote esthetische impact 
wordt gegarandeerd. 
 Diafos kan ook worden 
gepersonaliseerd door middel 
van digitaal printen, waardoor 
de relatie tussen licht en ma-
terie een nieuwe vorm krijgt.

ENG All Abet surfaces can 
be customised with images, 
colours and textures. The new 
Abet “Digital Factory” offers 
a tailored service and many 
solutions (from the object to 
print to the surface finishes), 
ensuring the highest flexibility 
in production and a great aes-
thetic impact.
 Diafos can be also 
customised by digital print-
ing, giving new shape to the 
relationship between light and 
matter.
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De texturen en kleuren van de mate-
rialen en afwerkingen zijn indicatief 
aangezien ze afhankelijk zijn van de 
toleranties van het drukproces.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as 
they are depending on the tolerances 
of the printing process.
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