Kleurenoverzicht
Meganite

Corian

Staron

LG Hi-Mac

Snow white

Glacier white

Bright white

Alpine white

Ivory

Cameo white

Pearl

Ivory white

Soft white

Bisque

Tusk

Satin white

Bone

Bone

Ivory

Almond

Grey

Pearl

Fog

Grey

Slate

Clay

Off white

Steel grey

Steel

Midnight grey

Pewter
Jet black

Nocturn

Onyx

black

Fire

Hot

Univers

Fiery red

Tangerine

Mandarin

Californian poppy Orange

Sunshine

Sun

Sunflower

Lime

Grape green

Light green

Chocolate

Coffee bean

Coffee brown

Glacier ice

Opal

MEC01-122016 Druk- en zetfouten voorbehouden

Solids

Lemon squash

Translucents
White glow
Granite
Delta granite

Canyon

Aspen mine

Desert stone

Sahara

Pebble gold

Allspice quartz

Antique white

White linen

Pebble ice

Lunar sand

Rocky road

Fossil

Pebble kernel

Moonspace
quartz

Aspen granite

Anartica

Pebble frost

Artic granite

Mists
Papyrus mist

Rice paper

Midnight sky

Midnight

Sanded dark
nebula

Lunar sand

Galaxy mist

Black quarts

Sanded night sky

Black pearl

Canvas mist

Abalone

Tendril dune

Riviera sand

Polar mist

Everest

Sanded birch

Wheat mist

Aurora

Sanded sahara

Beach sand

Silver mist

Dusk

Aspen grey

Grey sand

Boulders
Winter boulder

Santa ana

Raven boulder

Star fire

Merapi

South beach

Talus oyster

Tambora

Barney rubble

Dapple

Plastica Plaat B.V. | Waalwijk | Tel. +31(0)416 67 24 00 | www.plastica.nl

Doeskin

Just beachy

Shallot/Caraway

Uranus

Cotton boulder

Pebble swan

Tundra quartz

Metalics
Starry night

Anthracite

Metallic galaxy

Botanic gemstone

Gold leaf

Midnight gemstone

Starfire

Taos

Unieke Meganite decoren
•San rafael
•Canela
•Staen island
•Blue bayou
•Volterra
•Rio grande

•See glass
•Under the broadway
•Brown eyed girl
•Red diamond
•Silver lining

UNIEKE

•Goldrush gemstone
•White crystal
•Surfin safari
•Summer glow
•Aqua glow

•Lemon glow
•Frosted ice
•Blue ice
•Green ice
•Shell mosaic

EIGENSCHAPPEN

DE FEITEN OP EEN RIJ

Cinder granite

Waarom Meganite?

Wastafels en waskommen

Unieke eigenschappen van Meganite
Meganite

Staron

LG Hi-Mac

Modellen op voorraad

Corian

Meganite is onderscheidend in de

5 decoren op voorraad in 3660 x 1500 x 12 mm

Ja

Nee

Nee

Nee

•

Flexy white thermoforming tot 5 mm radius

Ja

Nee

Nee

Nee

markt. Maar liefst 5 decoren zijn
direct uit voorraad leverbaar in een
Leverbaar in een formaat van
3660 x 1500 x 12 mm

formaat van 3660 x 1500 x 12
mm. Bovendien heeft Meganite
een

concurrende

kleurencollec-

3 modellen onderbouw waskommen

•

3 modellen onderbouw wastafels
11 modellen opbouw waskommen

Gelijkwaardige prijsniveaus Solids en Granite

Ja

Nee

Nee

Nee

tie. Zo zijn minstens 25% van de

Maatwerk

Graniet transparant effecten

Ja

Nee

Nee

Nee

design decoren in de kleurcollec-

Decor: maatwerk vanaf 30 platen in 6 mm

Ja

Nee

Nee

Nee

waskommen is mogelijk in meer dan

ties Stone, Pearl en Translucents

Diktes 6 - 25 mm: maatwerk vanaf 30 platen

Ja

Nee

Nee

Nee

exclusief en alleen verkrijgbaar bij

Topmount voorraad waskommen collectie

Ja

Nee

Nee

Nee

Meganite. Ook heeft Meganite de
25% van de decoren zijn
exclusief verkrijgbaar bij
Meganite

•

beschikking over 8 decoren met

Meganite in nummers

CSC certificering. Deze kleuren

•

60 decoren op voorraad

zijn geproduceerd met minimaal

•

8 kleurlijnen: Solids (13), Translucents (8), Mists (7),

6% gerecyclede materialen. Mega-

onderbouw

wastafels

en

20 designs en in vrijwel alle Meganite
decoren, incl. de RVS wastafels.
Levertijd 2 a 3 weken

Stones (7), Granite (5), Boulders (7), Metallics (9), Pearls (4)

nite biedt met Flexy White zelfs
een unieke plaat die door thermo-

8 decoren zijn geproduceerd
met minimaal 6%
gerecyclede materialen

forming tot wel 5 mm radius

Meganite in breed formaat

gebogen kan worden. Naast de

Meganite heeft een speciale productielijn voor 1500 mm brede

onderscheidende

kleurencollectie

platen. Er zijn 5 kleuren op voorraad met een formaat van

biedt Meganite ook een concur-

3660 x 1500 x 12 mm. Dat is uniek in de markt en geeft de

rend prijsniveau. Zo vallen de

mogelijkheid per project het meest efficiënte formaat te kiezen.

graniet decoren (Mists) in dezelfde

Hiermee wordt de hoeveelheid restafval tot een minimum

prijsrange als de Solid decoren.

beperkt en kan een forse geldbesparing opleveren.

En kunt u geen keuze maken uit
de standaard decoren van Mega-

Voorraadkleuren: Snow white, Flexy white, Jet black, Fire,

nite? Kies dan voor maatwerk. Al

White glow (Translucent)

mogelijk vanaf 30 platen met een
Flexy White is te buigen tot
een radius van 5 mm

levertijd van 10 weken. Hetzelfde

White glow platen

geldt voor platen in een afwij-

Achtergrondverlichting komt het beste tot zijn recht wanneer

kende dikte (6-25 mm).

er geen naden en vouwlijnen te zien zijn. Designers, verwer-

Standaardformaat platen

Maatwerkdecoren al vanaf 30
platen mogelijk

•

3660 x 760 x 12 mm

•

Snow white en Ivory ook

kers en klanten zijn erg enthousiast over de minimale naden die

Meganite lijm
Meganite acrylaat lijm is verkrijgbaar
in 29 kleuren, bijpassend bij de platen.
Voorradig in lijmpartonen van 250 ml
incl. 2 spuitmonden. Voldoende voor
ca. 12 meter lijmen van 12 mm dikke
naden. Voor de meest verkochte kleuren
ook verkrijgbaar in 50 ml voor het lijmen
van ca. 3 meter.
De lijm is 18 maanden houdbaar bij
juiste opslag. Lijmpistolen zijn in beide maten verkrijgbaar.

Promotie materiaal

nodig zijn bij het gebruik van White glow
platen van Meganite.

uit voorraad in: 2440 x 915 x
6 mm

Koffer met complete
collectie (60 decoren)

Kleine koffer
(20 decoren)

