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COLOFON
Dit magazine is een uitgave van Plastica Plaat B.V. 

te Waalwijk.  

Industrieweg 92, 5145 PW Waalwijk.                  

www.plastica.nl

Druk: Damen Drukkers, Werkendam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar worden gemaakt zonder toestem-

ming van de uitgever. 

Eventuele zet- en drukfouten voorbehouden. De 

kleurstalen dienen als indicatie en kunnen enigzins 

afwijken van het origineel.
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Chique, robuust of liever trendy? Welke uitstraling ook uw voor-

keur heeft, met de veelzijdige interieurcollectie van Plastica kunt u 

er vorm aangeven. In alweer het vierde interieurmagazine laten wij 

u alle mogelijkheden zien; variërend van de uitgebreide kleurmo-

gelijkheden tot de diversiteit aan platen die onze collectie rijk is. 

De kleurencollectie staat als een huis. En niet alleen de kleu-

renpracht zelf zorgt ervoor dat wij hier veel positieve reacties op 

mogen ontvangen. De mogelijkheden in structuren zorgt voor de 

finishing touch. Een absolute topper is natuurlijk de Aptico met 

anti-fingerprint toplaag. En wat te denken van de Structura die 

ervoor zorgt dat je niet alleen een houtdecor ziet, maar het ook 

daadwerkelijk voelt. Deze en andere structuren weten steeds weer 

het beste van elk decor naar boven te halen. Maar het allermooi-

ste is misschien nog wel de handige kleurkoppeling waardoor de 

plaatmaterialen uit de interieurcollectie uitstekend met elkaar zijn 

te combineren. Het is niet voor niets dat wij met onze kleurencol-

lectie goed te boek staan.

Wanneer u kiest voor de interieurcollectie van Plastica, dan kiest 

u absoluut voor kwaliteit. Dat geldt voor alle platen die de collec-

tie rijk is; van Plastica HPL tot Plastica Compact en van Mega-

nite tot de exclusieve Essentials lijn. Bovendien worden de platen 

geproduceerd met oog voor het milieu. Deze manier van werken 

sluit aan bij ons MVO gedachtegoed. Want uiteindelijk voelen 

wij ons niet alleen verplicht om iets goeds bij te dragen aan de 

maatschappij van vandaag de dag, wij willen ook moois nalaten 

voor alle generaties die na ons komen.

Hoogste tijd nu om u te laten verrassen door alles wat onze inte-

rieurcollectie u te bieden heeft. Wilt u een product of decor liever 

in het echt zien? Maak dan gebruik van onze online monsterser-

vice of breng een bezoek aan ons Inspiratum. U bent van harte 

welkom!

Voor nu wens ik u veel leesplezier!

Marc Snoeren,                                                                                         

directeur Plastica Plaat B.V.

VOORWOORD
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OPPERVLAKTESTRUCTUREN

APTICO - AP
Deze vernieuwende toplaag is met een gepatenteerde technologie 

ontwikkeld. Het  heeft een prachtige matte uitstraling die gemakkelijk te 

onderhouden en te verwerken is. Maar het allermooiste is misschien wel 

de speciale anti-fingerprint toplaag. Dus geen vervelende vingerafdrukken 

meer op het oppervlak.

GRAFICA - GA
Een bijzondere tastbare structuur waarbij het lijkt op een bijna 

poreuze afwerking. De Grafica structuur komt vooral mooi en 

verrassend over op de naturel- en pastelkleuren.

STRUCTURA - SU
Een natuurlijke houtlook is meer dan 

alleen een uitstraling. Deze moet je kun-

nen voelen. Dit is exact wat we hebben 

weten te bereiken met de structuur SU. 

Bovendien kan deze ook worden toege-

past op uni-kleuren voor een robuuste uit-

straling.

MAT - MT
Dit is de perfecte structuur als de uitstraling niet te glanzend maar zeker 

ook niet compleet mat moet zijn. Het is de perfecte middenweg met een 

mooi matte uitstraling. 
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NATURA - NA
Deze structuur doet zijn naam eer aan. 

Het oppervlak reflecteert de schoonheid 

van de natuur en zorgt voor een subtiel 

effect dat ook nog eens natuurlijk aan-

voelt. 

SOFTFINISH - SF
Dit oppervlak onderscheid zich door zijn 

bijzondere diepe structuur. Het resultaat 

is een korrelig oppervlak dat zeer duur-

zaam is.

FIJNE HAMERSLAG - FH
Deze structuur heeft zijn waarde gedu-

rende de afgelopen jaren ruimschoots 

bewezen. Het is een van de meest popu-

laire oppervlakken. Het is eenvoudig te 

reinigen en zeer divers toepasbaar. 

LIGNUM - LI
Met een subtiel reliëf is deze tastbare 

structuur een lust voor het oog. De LI 

structuur is uitsluitend op houtdecoren 

verkrijgbaar.  

SPIEGELGLANS - SG
Dit oppervlak is het neusje van de zalm wanneer het gaat om sprankelende glans. 

De spiegelglans wordt bereik door een geavanceerd technisch proces van com-

plexe en kostbare harsformules. Bovendien geniet deze structuur van een optimale 

bescherming om de levensduur te garanderen. 
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KLEURSTALENOVERZICHT
U
N
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N

2124 Camomilla 0010 Mango 0013 Minola 0210 Signaal rood

0011 Manderijn 0012 Diabolo 0067 Rood 0318 Robijnrood 

0014 Pallido 0017 Flora 0019 Rosalie 0020 Ballerina 

0693 Orchidee 
 

0018 Divaro 0021 Mona Lisa 2121 Quarzo Lucido
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0061 Papilio 0062 Tenera 0039 Libero 0041 Tortuga 

0718 Artic 0023 Lamar 0725 Geelgroen0717 Atlantic 

0237 Gentiaan blauw 0066 Zand 2289 Tortora 0071 Fresco 

0630 Zeegroen 0042 Marino 0024 Vivo 2182 Verde Foglia
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KLEURSTALENOVERZICHT
U
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0648 Donkerbruin 0144 Costa 2206 Fango 0733 Sanitairwit 

0851 Winterwit 2313 Keramiekwit 2306 Gletcherwit 0112 Topwit 

1630 Expo-star 0606 Arctic wit 2286 Seringenwit 0085 Wit 

0624 Licht beige 0072 Agave 0081 Alpaka 0098 Mandola 

0319 Cappuccino 0153 Burano 0099 Avena 0174 Terrana 
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Legenda
Alle getoonde decoren zijn leverbaar in Plastica HPL, Compact en Decorspaan

 = Plastica Werkbladen

 = Plastica Vensterbanken

  

0742 Kiezelgrijs 0743 Steengrijs 0741 Berkengrijs 0746 Sanitairgrijs 

0074 Pastelgrijs 0730 Asgrijs 1203 Grijs 0756 Warmgrijs middel 

U
N
I-
KL

EU
RE

N

0753 Koelgrijs middel 0762 Neutraal lichtgrijs 0747 Middengrijs 0755 Warmgrijs donker 

0077 Antracietgrijs 0075 Donkergrijs 0761 Neutraal donkergrijs 0759	Grafietzwart 

0080 Zwart
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KLEURSTALENOVERZICHT
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0814 Canto iep 

0813 Rocco beuken  

0179 Lunara ahorn 

0186 Margo berken 

0412 Donau ahorn 

0102 Ahorn gevoegd 

0229 Silvretta iep 

0551 Whitney kastanje 0171 Tundra berken 
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0244 Santos acacia 

0252 Madera eiken 

0811 Cello noten 

0256 Zorro eiken

0290 Akari eiken 

0260 Arezzo noten 

0265 Delano noten 

0125 Natuur eiken 0269 Tosca noten 
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KLEURSTALENOVERZICHT

0332 Mirabel beuken 

0331 Fortuna eiken 

0047 Wilde beuk 

0157 Obirbeuk geplankt

0048 Cognac eiken 

0320 Sereno eiken 

0291 Beuken

0361 Serenissima essen 0877 Eiken sawcut licht  
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U
T 

D
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O
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0812 Allegro beuken 

0364 Rondo ahorn 

0049 Steen eiken 

0539 Isaac eiken 

0175 Fijne spar 

0538 Charles eiken

0367 Alona eiken 

0920 Zilverspar natuur 0375 Rialto eiken 
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KLEURSTALENOVERZICHT

0376 Finca eiken 

0921 Zilverspar bruin

0378 Milago eiken 

0414 Harlekijn eiken 

0424 Callisto essen  

0411 Albatros eiken 

0415 Monte grenen 

0417 Apollo taxus 0459 Beluga essen 
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Legenda
Alle getoonde decoren zijn leverbaar in Plastica HPL, Compact en Decorspaan

 = Plastica Werkbladen

 = Plastica Vensterbanken

  

0419 Pinero grenen 0469 Barista grenen 0474 Calimero grenen 
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KLEURSTALENOVERZICHT
FA

N
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0493 Prisma 

0505 Vesper 

0498 Nexus

0499 Linea

0528 Saloon  

0503 Eos

0502 Samba

0576 Levi 0527 Lana 
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0529 Meteoor 

0533 Sphinx 

1300 Aluminium 

0534 Monsun 

0565 Polaris 

0540 Aristo

0328 Alu

0026 Prado alu grijs 0564 Kolibri 
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KLEURSTALENOVERZICHT

0566 Kara

0569 Domus 

0027 Prado agaat grijs

0581 Lentos

0794 Patina brons 

0567 Manga 

0585 Castello

0590 Adora 0720 Savanna natuur 

FA
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Legenda
Alle getoonde decoren zijn leverbaar in Plastica HPL, Compact en Decorspaan

 = Plastica Werkbladen 

 = Plastica Vensterbanken 

  

0599 Orca

M001 Alu natuur 

M082 Wit magnetisch 

M003 Alu staal nuance 

M002 Alu mat

FA
N
TA

SI
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De beste keuze voor 
elk interieur!
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Van kantoren tot ziekenhuizen, winkels en 
schepen: Plastica HPL komt in élk  interieur tot 
zijn recht. Niet alleen vanwege het  exclusieve 
uiterlijk, maar ook vanwege de overtuigende 
eigenschappen van dit hogedruklaminaat met 
een decoratieve functie. Want Plastica HPL is 
duurzaam, slijtvast en  makkelijk te verlijmen. 
Maar er is meer...

UITMUNTENDE EIGENSCHAPPEN
HPL staat voor High Pressure Laminate. En dat staat weer voor 

duurzaam en veelzijdig! In vrijwel elk interieur wordt dit stijl-

vol en decoratief kwaliteitslaminaat toegepast voor o.a. deuren, 

wanden, balies, kasten en bureaus. Het waarom laat zich raden. 

Plastica HPL beschikt over uitmuntende eigenschappen. Dank-

zij de dichte oppervlaktestructuur is het hygiënisch en makkelijk 

te reinigen, maar óók hitte- en vochtbestendig, resistent tegen 

huishoudelijke chemicaliën, duurzaam én slijtvast. Daarnaast is 

er sprake van een zeer hoge kras- en stootvastheid. Deze eigen-

schappen maken Plastica HPL tot de beste keuze voor vrijwel elk 

interieur-ontwerpidee!

EENVOUDIGE VERLIJMING, 
GROOT KLEURENPALET
Plastica HPL is eenvoudig te verlijmen op diverse dragers zoals 

spaanplaat, multiplex en mdf. Daarnaast is dit hogedruklaminaat 

verkrijgbaar in enorm veel uni-kleuren, hout- en fantasie dessins. 

Liever uw eigen ontwerp? Het is mogelijk met Plastica Decor 

Design!  

23PAGINA

PLASTICA HPL
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Aptico.....
				anti-fi	ngerprint

Leveringsmogelijkheden 

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm 

2800 X 1300 mm •
4100 X 1300 mm

2440 x 1220 mm

Deze anti-fi ngerprint toplaag is met een gepaten-
teerde technologie ontwikkeld. Het heeft een prach-
tig mat oppervlak, is gemakkelijk te verwerken, is 
onderhoudsarm en heeft de bijzondere eigenschap 
dat het nauwelijks vingerafdrukken achterlaat op het 
oppervlak. 

Verkrijgbaar in 12 decoren uit de Plastica Interieur 
Collectie. Aptico is uitsluitend leverbaar in Plastica 
HPL.

				anti-fingerprint
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Leveringsmogelijkheden 

0080 Zwart 0753 Koelgrijs middel 0755 Warmgrijs donker 

0075 Donkergrijs 0018 Divaro 0077 Antracietgrijs 

0746 Sanitairgrijs0733 Sanitairwit 0693 Orchidee

2206 Fango 2289 Tortora 0606 Arctic wit
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L Plastica HPL wordt geproduceerd uit cellulosebanen en synthe-
tische harsen die onder hoge tempera tuur en grote druk worden 
samengeperst. 

Normen
EN 438 type HGS. Alle Plastica HPL’s zijn volgens EN 438-3 geproduceerd. 

Wel zijn er verschillen in de uitvoering zoals type HGP voor postforming.

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 1350 kg/m3

• Dikte: 1,0 mm

• >1 mm (tot 3 mm) op aanvraag met levertijd

• SG spiegelglans 1,0 of 1,5 mm

• Diktetoleranties:

0,8-1,0 mm: +/- 0,10

1,1-1,9 mm: +/- 0,15

2,0-2,9 mm: +/- 0,20

• Afmetingen:

2140 x 1060 mm

2800 x 1300 mm      

4100 x 1300 mm

Leveringsmogelijkheden 

*  Niet verkrijgbaar in uni-kleuren
**   Uni-kleuren: minimale afname van 100 platen

Beschikbare afmetingen en structuren zijn afhankelijk van decorkeuze. Zie hiervoor 

de kleurkoppelinsgstabel op www.plastica.nl

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm • • •
2800 X 1300 mm • • • • • •
4100 X 1300 mm • • • • • •
2440 x 1220 mm

*

**

*

*

*
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Kenmerk Getest volgens Norm

HPL

Werkelijk Oppervlak Aptico 
werkelijk

Densiteit EN ISO 1183-1 ≥ 1,35 g / cm3 ≥ 1,35 g / cm3 ≥ 1,35 g / cm3

Weerstand tegen droge hitte EN 438-2:2016, 16 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

Weerstand tegen vochtige hitte EN 438-2:2016, 18 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

Dimensiestabiliteit bij verhoogde 
temperatuur EN 438-2:2016, 17 Breedterichting  ≥ 0,55 %

Lengterichting   ≥ 1,05 %
  ≥ 0,55 %
  ≥ 1,05 %

≥ 0,55 %
≥ 1,05 %

Krasvastheid EN 438-2:2016, 25 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

Bestendig tegen oppervlakslijtage EN 438-2:2016, 10 ≥ 150 
omwentelingen

≥ 150 
omwentelingen

≥ 150 
omwentelingen

Weerstand tegen inslag 
vallende kogel EN 438-2:2016, 20 ≥ 20 N ≥ 20 N ≥ 20 N

Weerstand bij onderdompeling in  
kokend water EN 438-2:2016, 12 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

Weerstand tegen waterdamp EN 438-2:2016, 14 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

Ongevoelig voor vlekken EN 438-2:2016, 26 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4
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G Plastica HPL Postforming is door ver-
hitting vervormbaar. Daardoor kan het 
laminaat ook met duurzame zekerheid 
worden verlijmd op dragers met afge-
ronde zijden. 

Toepassingen
Ideaal en duurzaam voor producten met afgeronde zij-

den zoals kastdeuren, vensterbanken en werkbladen.

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 1450 kg/m3

• Dikte: 0,8 mm

• Diktetolerantie +/- 0,1 mm

• Afmeting: 4100 x 1300 mm

Leveringsmogelijkheden 

*  Niet verkrijgbaar in uni-kleuren

SPECIALE UITVOERINGEN
Plastica HPL is er in een aantal varianten. Zo is er een 

uitvoering met witte kern en een uitvoering die door 

hitte vervormbaar is (HPL Postforming), zodat het 

laminaat ook duurzaam kan worden verlijmd op dra-

gers met afgeronde zijden. Plastica HPL Metal staat 

bekend om zijn zeer hoogdecoratieve uitstraling.

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm 

2800 X 1300 mm

4100 X 1300 mm • • • • • • •
2440 x 1220 mm

* * *

28PAGINA
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NPlastica HPL Metal Core heeft een meta-
len kern ten behoeve van magneten. 
Deze plaat heeft een witte, glanzende 
toplaag en is beschrijfbaar met white-
board markers. 

Toepassingen
Plastica HPL Metal Core is uitsluitend geschikt voor 

decoratieve verticale toepassingen.

Specificaties en afmetingen
• Dikte: 1 mm

• Afmetingen: 2440 x 1220  mm

Leveringsmogelijkheden 

Plastica HPL witte kern wordt veelvuldig 
toegepast in de exclusieve meubelindus-
trie. Het standaard decor is 0085 wit. In 
combinatie met de witte kern, staat dit 
garant voor een sprekend eindresultaat.

Toepassingen
Deze platen zijn speciaal gemaakt voor de professionele 

productie van meubels.

Tevens zijn deze hoogwaardige platen goed te combine-

ren met Plastica Compact witte kern.

Specificaties en afmetingen
• Diktes: 0,8 mm en 1,0 mm

• Afmeting: 4100 x 1300 mm

Leveringsmogelijkheden AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm 

2800 X 1300 mm

4100 X 1300 mm

2440 x 1220 mm •

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm 

2800 X 1300 mm

4100 X 1300 mm • • •
2440 x 1220 mm

 *

*  Met folie 
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Schitterende 
alleskunner!

30PAGINA



31PAGINA 31PAGINA

PLASTICA
COMPACT
Met Plastica Compact kunt u letterijk alle kan-
ten op. Deze schitterende alleskunner komt 
vooral tot zijn recht op plaatsen  waar design 
en intensief gebruik hand in hand gaan. Van 
vochtige ruimtes tot restaurants, laboratoria, 
sportcentra en ja, ook uw eigen kantoor: dit 
laminaat behoudt onder vrijwel alle omstandig-
heden zijn glans.

ALTIJD MOOI
Intensief gebruik laat vaak sporen achter, in de vorm van vlek-

ken, krassen en deuken. Dat vraagt om plaatmateriaal dat let-

terlijk tegen een stootje kan, dat compact en veelzijdig is. Maar 

bovenal mooi om te zien. Plastica Compact voorziet in al deze 

eigenschappen en meer. Deze productlijn staat bekend om zijn 

fraaie design in combinatie met een grote ontwerpvrijheid, mak-

kelijke verwerking en extra duurzame kwaliteiten. 

ONTELBARE TOEPASSINGEN EN KLEUREN   
Plastica Compact is geschikt voor vele toepassingen. Voor privé- 

en openbare ruimten, droge en vochtige ruimten en eigenlijk 

overal waar design en intensief gebruik hand in hand gaan. Daar 

komt bij dat deze compacte alles-in-één totaalplaat toepasbaar 

is op diverse interieurelementen, van bureaubladen en spreekta-

fels tot kasten, ladefronten, wanden en meer. U heeft de keuze 

uit ontelbaar veel uni-kleuren, hout- en fantasie dessins. Of kies 

voor uw eigen ontwerp! 



32PAGINA

TE
C

HN
IS

C
HE

 IN
FO

RM
A
TI

E 
 C

O
M

PA
C

T Plastica Compactplaten met zwarte kern, zijn HPL-materialen 
(High Pressure Laminate), samengesteld uit een gelamineerde 
binnenkern van met thermohardende kunstharsen geïmpreg-
neerde cellulosebanen en voorzien van een gesloten toplaag 
van melaminehars. De  platen worden onder hoge druk en hitte 
samengeperst tot een homogeen, massief, sterk en duurzaam 
materiaal. 

Normen
Plastica Compactplaten zijn geprodu ceerd volgens EN 438 type CGS, classificering vol-

gens EN 13501-1: euroklasse D-s2, d0 (CWFT). Plastica Compact is ook verkrijgbaar 

in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-4 type CGF, classificering volgens EN 

13501-1: Euroklasse B-s2, d0. 

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 1350 kg/m3

• Dikte bij eenzijdig decor: 2 tot 5 mm (achterzijde melamine geslepen)

• Dikte bij tweezijdig decor: 2 tot 20 mm (afmeting 2800 x 1854 tot maximaal 15 mm)

• Diktetoleranties:

2,0 - 2,9 mm: +/- 0,2

3,0 - 4,9 mm: +/- 0,3

5,0 - 7,9 mm: +/- 0,4

8,0 - 11,9 mm:  +/- 0,5

12,0 - 15,9 mm: +/- 0,6

16,0 - 19,9 mm: +/- 0,7

20 mm:  +/- 0,8 mm

• Afmetingen:

2140 x 1060 mm

2800 x 1300 mm

2800 x 1854 mm

4100 x 1300 mm

4100 x 1854 mm

Leveringsmogelijkheden 

Beschikbare afmetingen en structuren zijn afhankelijk van decorkeuze. Zie hiervoor 

de kleurkoppelinsgstabel op www.plastica.nl

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm •
2800 X 1300 mm • •
4100 X 1300 mm •
2800 x 1854 mm •
4100 x 1854 mm •
3660 x 1630 mm
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UITMUNTENDE EIGENSCHAPPEN
Hygiënisch, makkelijk te reinigen, zeer hoge kras- en 

stootvastheid, vochtbestendig, ongevoelig voor tempe-

ratuurverschillen, restistent tegen chemicaliën, lange 

levensduur en slijtvast, zelfdragend constructief en 

decoratief. 

SPECIALE UITVOERINGEN
Plastica Compact is ook verkrijgbaar met witte kern. 

Deze plaat is gelijk in vorm en functionaliteit, maar met 

een mooi, stijlvol verschil. 

Plastica Compactlab zijn speciale Compactplaten voor 

de hoogste resistentie tegen vocht en chemicaliën (ide-

aal voor medische centra).
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N Plastica Compact witte kern is een regel-
rechte blikvanger, die vooral bij design 
toepassingen volledig tot zijn recht komt. 
Er is sprake van zeer hoge kras- en stoot-
heid, slijtvastheid, een lange levensduur 
en (veel) meer.
 

Toepassingen
Plastica Compact met witte kern biedt een harmonieuze 

verbinding tussen retro-elementen enerzijds en state-of-

the art materialen anderzijds. Een prachtige toepassing 

voor interieurs waarin design een prominente rol speelt. 

Vooral bij contrasterende (oppervlakte)kleuren geeft de 

witte kern een bijzonder accent. 

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 1550 kg/m3

• Afmetingen:  

 4100 x 1854 mm  

 4100 x 1300 mm

• Diktes: 6, 8, 10, 12, 13 mm, 15 mm op aanvraag.

• Diktetoleranties:

 4.0 – 4.9 mm ± 0.4 mm

 5.0 – 7.9 mm ± 0.5 mm

 8.0 –11.9 mm ± 0.7 mm

 12.0 –15.0 mm ± 0.8 mm         

                                                              

Leveringsmogelijkheden 

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm 

2800 X 1300 mm

4100 X 1300 mm •
2800 x 1854 mm

4100 x 1854 mm •
3660 x 1630 mm



"Voldoet aan de 

SEFA3-test en als enige 

in de markt bestand 

tegen geconcentreerde 

zuren als 

Hydrofl	uoride	48%."
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PLASTICA
COMPACTLAB
Plastica CompactLab met zwarte kern zijn 
speciale Com pactplaten waarop vocht, chemi-
caliën, kleurstoffen en oplosmiddelen geen 
enkele kans hebben om binnen te dringen.

ALTIJD MOOI
Intensief gebruik laat vaak sporen achter, in de vorm van vlek-

ken, krassen en deuken. Er zijn echter ook omstandigheden 

waarin absolute hygiëne vereist is. Dat vraagt om plaatma-

teriaal dat niet alleen kras- en stootbestendig is, maar ook 

duurzaam bestand is tegen vocht en chemicaliën. Plastica 

CompactLab voorziet in al deze eigenschappen en meer.  
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PLASTICA
COMPACTLAB
Plastica CompactLab met zwarte kern zijn 
speciale Com pactplaten waarop vocht, chemi-
caliën, kleurstoffen en oplosmiddelen geen 
enkele kans hebben om binnen te dringen.

ALTIJD MOOI
Intensief gebruik laat vaak sporen achter, in de vorm van vlekken, 

krassen en deuken. Er zijn echter ook omstandigheden waar 

absolute hygiëne vereist is. Dat vraagt om plaatmateriaal dat 

niet alleen kras- en stootbestendig is, maar ook duurzaam 

bestand is tegen vocht en chemicaliën. Plastica CompactLab 

voorziet in al deze eigenschappen en meer.  

SAMENSTELLING
Plastica CompactLab heeft een dubbelgehard oppervlak van 

polyurethaan-acrylaat. Daarnaast heeft het een gelamineerde 

naadloze binnenkern die is samengesteld uit thermohardende 

kunstharsen geïmpregneerde cellulosebanen. Plastica Com-

pactLab wordt onder hoge druk en hitte samengeperst tot 

een homogeen, massief, ijzersterk en duurzaam materiaal dat 

gemakkelijk kan worden gedesinfecteerd. 
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Plastica CompactLab is een technologisch hoogstandje onder de plaatmaterialen. Het 

heeft een speciale "RE"-toplaag. Deze toplaag heeft in vergelijking met normaal gepro-

duceerde oppervlakken zoals EBC (Electronic Beam Curing) of Melamine technologie 

een aanzienlijk hogere resistentie tegen zowel krassen, stootvastheid, scheuren als 

agressieve chemicaliën. 

Antimicrobieel
Plastica CompactLab kan gemakkelijk worden gedesinfecteerd door de niet-poreuze 

finish en  hierdoor wordt ook bacteriegroei voorkomen. Dit biedt de zekerheid dat 

meer dan 99,99% bacteriën met desinfectie worden gedood. Onderzoek heeft 

aangetoond dat het gebruik van desinfectiemiddel* bij de toepassing van de agressieve 

Staphylococcus Aureus en Escherichia Coli bacteriën op Plastica CompactLab net zo 

effectief te desinfecteren is als operatiekamertegels en RVS. Deze extreme testen tonen 

de superieure kwaliteit aan van Plastica CompactLab die vereist is voor medische, bio-

chemische omgevingen, voedsel, farmaceutische industrie en laboratoria.

Verder onderzoek** toont aan dat het oppervlak van CompactLab geen microporiën 

bevat. Dit is uniek in de markt.

*) De volgende desinfectanten zijn gebruikt (in vol.%): ethanol 70%, formalin 5%, P-chloro-m-cresol 0,3%, 
chloramine T 1%, chloramin T 5%, alkyl benzyl dimenthyl ammonium chloride 0,1%

**)  Test op porositeit: opbrengen van krijt op het oppervlak, vervolgens reinigen en microscopisch onderzoek 
van het oppervlak
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RE-technologie EBC-technologie Melamine-technologie

Extra dik dubbelgehard oppervlak 
van polyurethaan-acrylaat
Extra dikke decor laag

HPL kern

Electronic Beam Curing oppervlak 

Decor laag
Vezel of HPL kern

Melamine oppervlak 

Vezel of HPL kern

RE-oppervlak EBC-oppervlak Melamine-oppervlak

Geen poriën zichtbaar Microporiën zichtbaar Poriën zichtbaar
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Plastica CompactLab is geprodu ceerd volgens EN 438-4 type CGS.

Op aanvraag ook verkrijgbaar in brandclassificatie euroklasse B-s2, d0 volgens 

EN 13501-1: euroklasse B-s2, d0. 

Toepassingen
Plastica CompactLab is bij uitstek geschikt voor werkbladen, wanden en tafels in labo-

ratoria, onderzoekscentra, ziekenhuizen, apotheken, artsenpraktijken, fotolabs en de 

levensmiddelenindustrie.

Specificaties en afmetingen
• Diktes: 4 - 25 mm

• Afmeting: 3660 x 1630 mm

• Tweezijdig decor, oppervlak RE ( zie pagina 37 )

Leveringsmogelijkheden 
Ook leverbaar op 1 mm HPL

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2140 X 1060 mm 

2800 X 1300 mm

4100 X 1300 mm

2800 x 1854 mm

4100 x 1854 mm

3660 x 1630 mm •

Mechanische en thermische eigenschappen
Eigenschappen getest volgens EN 438 - 2 Plastica CompactLab

Norm CompactLab

Technische gegevens

Dichtheid DIN 52350/ ISO 1183 ≥ 1,35 g/cm3 ≥ 1,35 g/cm3

Dikte EN438-2, pnt. 5 10 mm

Oppervlakte gewicht 13,5 kg/m2

Mechanische eigenschappen

Bestendig tegen oppervlakslijtage, EN438-2, pnt. 10 ≥ 150 U 450 U**

Weerstand tegen inslag vallende kogel, EN438-2, pnt. 21 ≤ 10 mm 8 mm

Krasvastheid EN438-2, pnt. 25 ≥ 3 Graden
≥ 4N

3 - 4 Graden
4 - 6N

Buigsterkte EN ISO 178 ≥ 80 MPa ≥ 80 MPa

Elasticiteitsmodulus, EN ISO 178 ≥ 9000 MPa ≥ 9000 MPa

Thermische eigenschappen

Dimensicstabiliteit bij verhoogde temperatuur EN438-2, pnt. 16 ≤ 0,30 lengte
≤ 0,60 dwars

0,15 lengte
0,3 dwars

Thermisch uitzettingscoëfficiënt, DIN 52328 1/K 20 x 10 - 6

Weerstand tegen droge hitte, EN438-2. pnt. 16 gradatie 4-5 5*

Ongevoelig voor vlekken, EN438-2. pnt. 26 gradatie 4-5 5*

Oppervlakteresistentie DIN53482 109 - 1012  Ohm

Optische eigenschappen

Lichtechtheid EN438-2, pnt. 27 niveau ≥ 4 4 of 5

*) geen veranderingen, blaren of scheuren
**) 450 voor uni decoren; 150 voor Punto decoren
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Substantie
Classificatie

0 1 2 3

Azijnzuur 99% •
Dichromic 5% •
Chroomzuur 60% •
Mierenzuur 90% •
Zoutzuur 37% •
Fluorwaterstofzuur 48% •
Salpeterzuur 20% •
Salpeterzuur 30% •
Salpeterzuur 70% •
Fosforzuur 85% •
Zwavelzuur 33% •
Zwavelzuur 77% •
Zwavelzuur 96% •
Zwavelzuur 77%
Salpeterzuur 70% (1:1) •

2

2

Bestendigheid tegen basen (24 uurs test)

Substantie
Classificatie

0 1 2 3

Ammoniumhydroxide 28% •
Natriumhydroxide 10% •
Natriumhydroxide 20% •
Natriumhydroxide 40% •
Vast natrium hydroxide •

Bestendigheid tegen zouten en halogenen (24 uurs test)

Substantie
Classificatie

0 1 2 3

Verzadigde zinkchlorideoplossing •
Verzadigde oplossing van zilvernitraat •
Tinctuur •

Testresultaten kunnen per decor afwijken

1. resultaat decor 0082

2. resultaat decor 0085

TESTMETHODE

De chemische bestendigheid werd in een gecertificeerd laboratorium SEFA door 

testmethode SEFA 3-2010 Sec. 2,1 ( 24 h blootstelling) uitgevoerd.

RESULTATEN

Plastica CompactLab heeft de 24-uurs test doorstaan en is daarom geschikt geble-

ken voor gebruik in laboratoria. CompactLab voldoet ruim aan de toetsingscriteria 

SEFA, aangezien de waardes 3 en 4 niet worden behaald.

ACCEPTATIE CRITERIA

Worktops geschikt voor laboratoria mogen niet meer dan vier keer classificatie 

3 als resultaat hebben. Classificatie 4 betekent onvoldoende en ongeschikt voor 

gebruik in laboratoria.

Bestendigheid tegen organische chemicaliën (24 uurs test)

Substantie
Classificatie

0 1 2 3

Cresol •
Dimethylformamide •
Formaldehyde 37% •
Furfural •
Benzine •
Waterstofperoxide 30% •
Waterstofperoxide 3% •
Fenol 90% •
Verzadigde natriumsulfide •

Bestendigheid tegen oplosmiddelen (24 uurs test)

Substantie
Classificatie

0 1 2 3

Aceton •
Ethylacetaat •
Benzeen •
Ethyl •
Tetrachloorkoolstof •
Chloroform •
Chloorethaan acid •
Dioxaan •
Diethyl •
Ethylacetaat •
Ethyl •
Methylalcohol •
Methyleenchloride •
Methylethlketon •
Monochloorbenzeen •
Naftaleen •
Tolueen •
Trichloorethyleen •
Xyleen •

2

CLASSIFICATIE

0 - Geen invloed   Geen waarneembare verandering van het oppervlak.

1 - Zeer Goed   Waarneembare verandering in kleur en glans, maar  

  geen effect op functionaliteit en duurzaamheid van het  

  oppervlak.

2 - Goed    Een duidelijk waarneembare verandering in kleur en  

  glans, maar geen significante verslechtering van de  

  duurzaamheid van het oppervlak.

3 - Voldoende   Duidelijke verandering van het oppervlak te wijten aan  

  verkleuring of sporen van zuren wat op de lange ter 

  mijn kan leiden tot mankementen.

2

1

1

1

1

2

2
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*) Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
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0606 Arctic wit 

0592 Kiwigroen* 0706 Polarblauw*

3361 Punto Arktis*0851 Winterwit* 0741 Berkengrijs 0558 Punto wit* 0559 Punto pastelgrijs*

0074 Pastelgrijs



Decoren
Plastica CompactLab is met zijn zwarte kern verkrijgbaar in 12 

decoren. Er is geen extra behandeling nodig voor de kopse kanten. De 

platen zijn standaard dubbelzijdig voorzien van een beschermfolie om 

het oppervlak optimaal te beschermen bij transport, verwerking en 

installatie. 

*) Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
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0082 Diepzwart

0075 Donkergrijs*

0085 Wit
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Ongekende 
ontwerpvrijheid voor 
persoonlijk design
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Met Plastica Decor Design gaat er een 
wereld voor u open. Een creatieve wereld 
zonder grenzen. Want hiermee geeft u 
alles precies zo vorm zoals ú dat wil.  
Met een eigen ontwerp, foto, print, teksten of 
tekening. Voor een persoonlijke uitstraling, een 
exclusieve sfeer of een communicatieve bood-
schap. Alles is mogelijk!

PERSOONLIJKE ‘STEMPEL’
Dankzij Decor Design kunt u letterlijk uw stempel drukken op het 

interieur. Op bureau’s, tafels, wanden, deuren en meer. Het prin-

cipe is simpel: uw ontwerp wordt hoogwaardig digitaal gedrukt 

op een Plastica-product naar keuze (Plastica HPL, Compact, 

Decorspaan of mdf). Zo wordt de inrichting van bijvoorbeeld een 

winkel of kantoor wel héél persoonlijk. 

DESIGN MET EEN BOODSCHAP
Plastica Decor Design is ook heel geschikt voor reclameborden, 

platte gronden, routeborden, logo dragers en andere interieurele-

menten ‘met een boodschap’. Elk gedrukt ontwerp wordt boven-

dien beschermd door een sterke toplaag, zodat de platen heel 

goed in krasgevoelige omgevingen ingezet kunnen worden. Daar-

naast is het mogelijk om te kiezen uit diverse oppervlaktestructu-

ren. Kortom: zo veel ontwerpvrijheid had u nog nooit!

PLASTICA 
DECOR DESIGN
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In het design center kunnen we analoge of digitale bestanden 
prepareren tot een hoogwaardig grafisch bestand, geschikt voor 
een decor. Het is zelfs mogelijk om met de  unieke 3D-scanner 
uit het design center een eigen decor  te creëren op basis van 
materialen die u zelf meebrengt. We creëren daarmee een beeld 
dat zo realistisch is, dat u de onbedwingbare neiging krijgt om 
het te voelen.  

De nieuwe manier 

van decoreren
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DOWNLOAD 

DE COMPLETE 

HANDLEIDING  OP 

WWW.PLASTICA.NL
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Een pracht van 
een plaat
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Bijzonder hoge kwaliteit. Verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen, diktes en kleuren. Makkelijk ver-
werkbaar. Zie daar enkele kwaliteiten van 
Plastica Decorspaan. Maar boven alles is deze 
uitmuntende interieurplaat gewoon móói. Een 
regelrechte eyecatcher in elk interieur!

STRAKKER DAN STRAK

Hoe strak wilt u het hebben? Met Plastica Decorspaan kan het 

eigenlijk niet strakker. En dat bedoelen we zowel letterlijk als 

figuurlijk. Want deze kwalitatief hoogwaardige plaat heeft werke-

lijk een prachtige uitstraling. Een topper in alle opzichten, maar 

vóóral in decoratief opzicht.

OVERAL TOEPASBAAR EN MAKKELIJK TE VERWERKEN

Plastica Decorspaan is tweezijdig gelamineerd. Ideaal voor 

bureaubladen, kasten en meubilair, wandbekleding, winkel-

inrichting en standbouw. Waarvoor níet eigenlijk...? Plastica 

Decorspaan is werkelijk overal toepasbaar, zelfs in de meest 

veeleisende interieurs. Daarnaast is deze plaat heel makkelijk te 

verwerken, in hoge mate kras- en stootvast, hitte- en vochtbe-

stendig, resistent tegen huishoudelijke chemicaliën, duurzaam én 

slijtvast. Een pracht van een plaat dus, verkrijgbaar in diverse 

diktes en de meest uiteenlopende uni-kleuren, hout- en fantasie-

decoren. Of kies voor Plastica Decor Design voor een uniek ont-

werp.

PLASTICA 
DECORSPAAN
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De standaardserie Plastica Decorspaan platen E1-P2 zijn twee-
zijdig gemelamineerd volgens EN 14322 en EN 14323. Plastica 
Decorspaan is verkrijgbaar in diverse diktes, kleuren, decoren en 
structuren.

Normen
Decorspaan E1-P2 voldoet aan de norm EN 312. De tweezijdige melamine-toplaag is 

geproduceerd volgens EN 14322 en EN 14323.

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 700 kg/m3

• Standaard diktes:

  

• Afmetingen:

  2820 x 2070 mm = 5,84 m2

  2800 x 2050 mm = 5,74 m2 (SG spiegelglans) 

   

Leveringsmogelijkheden 

Beschikbare afmetingen en structuren zijn afhankelijk van decorkeuze. Zie hiervoor 

de kleurkoppelinsgstabel op www.plastica.nl

8 
mm

10 
mm

12 
mm

16 
mm

18 
mm

19 
mm

22 
mm

25 
mm

28 
mm

30 
mm

38 
mm

• • • • • • • • • • •

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2800 x 2050 mm •
2820 X 2070 mm • • • • • • •
5640 x 2070 mm

2800 x 1850 mm
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EN
D)E1-P5 is de serienaam voor Plastica 

Decorspaan in vochtbestendige kwaliteit. 
De tweezijdig gemelamineerde platen 
zijn speciaal verlijmd volgens EN 312-
5. Dat maakt Decorspaan E1-P5 uiterst 
geschikt voor (constructieve) toepassingen 
in vochtige ruimten. 

Toepassingen
Voor meubilair en wandbekleding in vochtige ruimtes 

zoals keukens.

Normen
Geproduceerd volgens EN 312. 

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 790 kg/m3

• Standaard diktes:

  

• Afmetingen:

  2820 x 2070 mm = 5,80 m2

  2800 x 2050 mm = 5,74 m2 (alleen SG)

  

B1 is de serienaam voor brandvertra-
gend Plastica Decorspaan. De tweezij-
dig gemelamineerde spaanplaten zijn 
brandvertragend volgens EN 13501–1:     
classificering B–s1, d0. Tijdens de pro-
ductie is een brandvertragend middel 
toegevoegd waardoor de plaat moeilijk 
ontvlamt en het risico bij brand minima-
liseert.

Toepassingen
Voor interieurs waarin het brandrisico tot het minimum 

moet worden beperkt.

Normen
Plastica Decorspaan B1 is geproduceerd volgens 

EN 13501–1 en draagt de classificering B–s1, d0.

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 700 kg/m3

• Standaard diktes:

  

• Afmetingen:

  2820 x 2070 mm = 5,80 m2

  2800 x 2050 mm = 5,74 m2 (alleen SG)

8 
mm

10 
mm

12 
mm

16 
mm

18 
mm

19 
mm

22 
mm

25 
mm

28 
mm

30 
mm

38 
mm

• • • • • •

8 
mm

10 
mm

12 
mm

16 
mm

18 
mm

19 
mm

22 
mm

25 
mm

28 
mm

30 
mm

38 
mm

• • • • • •

Leveringsmogelijkheden 

Leveringsmogelijkheden 

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2800 x 2050 mm •
2820 X 2070 mm • • • • • • •
5640 x 2070 mm

2800 x 1850 mm

 *

 

* Tegenzijde SF structuur

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2800 x 2050 mm •
2820 X 2070 mm • • • • •  • •
5640 x 2070 mm

2800 x 1850 mm

 *

 

* Tegenzijde SF structuur
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SPECIALE UITVOERINGEN
Behalve in een standaard uitvoering (E1-P2), een vocht-

werende (E1-P5) en brandvertragende (B1) uitvoering is 

Plastica Decorspaan ook verkrijgbaar in twee extra pro-

ductlijnen.  

Plastica Decorspaan Metal is een bijzonder decoratieve 

en breed inzetbare plaat met een oppervlak van alumi-

nium (één- of tweezijdig). Ideaal voor keuken-, bad en 

designmeubels, hoogwaardige kastenbouw, verheven 

interieurbouw en moderne standbouw. 

Plastica Decorspaan Superfront is een tweezijdig geme-

lamineerde spaanplaat met extra dikke decorlaag voor 

nóg meer slag- en stootvastheid. 

50PAGINA50PAGINA
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der decoratieve en breed inzetbare plaat 
met een prachtig oppervlak van echt 
metaal. De platen worden vaak gebruikt 
als voorzijden van meubilair en voor 
andere onderscheidende interieurdesigns. 
Decorspaan Metal met een aluminium-
toplaag is schitterend als  verticaal front-
element. Platen uit de Metal-serie zijn op 
aanvraag leverbaar.

Toepassingen
Voor keuken-, bad- en designmeubels, hoogwaardige 

kastenbouw, verheven interieurbouw en moderne stand-

bouw.

Normen
Geproduceerd volgens EN 312. 

Decoren en structuren
Plastica Decorspaan Metal is verkrijgbaar in drie varian-

ten. Oppervlakten en kleuren kunnen verschillen, omdat 

met echte metalen wordt gewerkt.

M001 Alu natuur, M002 Alu mat (alléén eenzijdig), 

M003 Alu staal nuance, eenzijdig of tweezijdig met  

aluminium beplakte spaanplaat:

• eenzijdig met aluminiumlaag met beschermfolie, 

achterzijde wit MT

• tweezijdig met aluminiumlaag met beschermfolie

Specificaties en afmetingen
• Dikte: 

 Standaard dikte: 19 mm

 Andere diktes op aanvraag: 8 – 30 mm

• Diktetoleranties:

 tot 20 mm: +/- 0,5 mm

 vanaf 20 mm: +/- 1 mm

• Afmetingen:

 2800 x 1850 mm = 5,18 m2 

 (nettomaat 2790 x 1840 mm)

 Voeg bij 1230/610 mm in de breedte 

 maximaal 5 mm.

TE
C

HN
IS

C
HE

 IN
FO

RM
A
TI

E 
DE

C
O

RS
PA

A
N
 S

U
PE

RF
RO

N
T De tweezijdig gemelamineerde spaan-

platen uit de productlijn Plastica Decor-
spaan Superfront hebben een extra dik 
kernpapier (ca. 0,5 en 1,0 mm) voor meer 
slag- en stootvastheid. Plastica Decor-
spaan Superfront is op aanvraag leverbaar 
en beschikbaar in E1-P5 en B1 uitvoering. 
Tevens is Plastica Decorspaan Superfront 
met wit kernpapier op aanvraag leverbaar 

Toepassingen
Voor interieurtoepassingen waar een sterkere toplaag

gevraagd is.

Normen
Geproduceerd volgens EN 312. 

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 750 kg/m3

• Diktes: 12 – 38 mm

• Afmetingen:

 2820 x 2070 mm = 5,84 m2

 2800 x 2050 mm = 5,74 m2 (SG)

Basis- en einddiktes decorlaag

(Basis)dikte
Diktetolerantie  
-1,0 / +0,5 mm

Einddikte
Dikte decorlaag 
0,5 mm

Einddikte
Dikte decorlaag 
1,0 mm

12 mm 12,7 mm 13,3 mm
12 mm SG 12 mm 13 mm 
16 mm 16,7 mm 17,3 mm
16 mm SG 16 mm 17 mm
19 mm 19,7 mm 20,3 mm
19 mm SG 19 mm 20 mm
22 mm 22,7 mm 23,3 mm
25 mm 25,7 mm 26,3 mm
25 mm SG 25 mm 25,5 mm
28 mm 28,7 mm 29,3 mm
30 mm 30,7 mm 31,3 mm
38 mm 38,7 mm 39,3 mm
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Spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand..... 

Ontdek Plastica Decorspaan Spiegelglans. Daarmee geeft u uw interieur een oog-
verblindende uitstraling. Naar dit reflecterende oppervlak blijft u kijken, al is het 
maar om te zien of uw haar nog goed zit... 
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Luxe uitstraling
Plastica Decorspaan Spiegelglans straalt letterlijk luxe uit. Want glans 

is mooi en exclusief. Daarmee maakt u gegarandeerd indruk. Of u nu 

kiest voor subtiele of juist aanwezige accenten met spiegeleffect. Het 

glanseffect is vrijwel overal toepasbaar; van keukens, badkamers en 

winkels tot kasten, tafels en wandbekleding. 

Vooruitstrevende technieken
Spiegelglans krijg je niet zomaar. Hier is een jarenlange studie 

aan voorafgegaan. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een 

compleet nieuwe impregneer- en harsformule en een vooruitstre-

vende perstechniek. Met als bijkomstig voordeel dat deze platen 

zeer goed bestand zijn tegen hitte en blootstelling aan huishou-

delijke chemicaliën. 

Uitmuntende eigenschappen
Hygiënisch en makkelijk te reinigen, hitte- en vochtbestendig, resis-

tent tegen huishoudelijke chemicaliën, duurzaam en slijtvast.

             

Verkrijgbaar in vele decoren
Verkrijgbaar in 20 decoren uit de Plastica Interieur Collectie. 

Naast Decorspaan is spiegelglans ook leverbaar in HPL. Zie ook 

de kleurkoppelingtabel op www.plastica.nl.

Leveringsmogelijkheden 

AP FH GA LI MT NA SG SU SF

2800 x 2050 mm •
2820 X 2070 mm

5640 x 2070 mm

2800 x 1850 mm

0085 Wit 0851 Winterwit 0733 Sanitairwit 2313 Keramiekwit

0077 Antracietgrijs 0080 Zwart 2206 Fango

0489 Nexus

0533 Sphinx 0534 Monsum 0564 Kolibri 0581 Lentos

0725 Geelgroen 0529 Meteoor 0599 Orca

0075 Donkergrijs 

0210 Signaal rood

0319 Cappuccino 

0606 Arctic wit 

0741 Berkengrijs 
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Plastica Kantenband is speciaal geschikt voor de 
afwerking van de randen en zijkanten van een Plastica 
plaat. Ook dit materiaal is verkrijgbaar in de unikleuren, 
fantasiedecors en houtdessins uit de Plastica Interieur 
Collectie. 

ABS
Plastica Kantenband is van ABS. Het is zeer geschikt voor het afwerken 

van bijvoorbeeld Plastica Decorspaan, meubelpanelen en mdf, maar ook 

voor meubeldelen waaraan hoge eisen van slag- en stootvastheid worden 

gesteld. Bovendien is Plastica Kantenband onderhoudsvriendelijk en mak-

kelijk te verwerken.

Kantenband......
De	finishing	touch	
voor elk interieur

UNI HOUT

0,8 mm 2 mm 1,3 mm 0,8 mm 2 mm 1,3 mm

23 mm o • • o • •
28 mm o o o o o o

33 mm o o o o o o

o = op aanvraag



Geen detail maar 
een eyecatcher! 
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Fraai afgewerkte vensterbanken dragen bij aan 
de exclusieve uitstraling van een interieur. Het 
is precies zo’n detail waaraan de klasse van 
een interieur valt af te lezen. Een vensterbank 
moet niet alleen mooi zíjn, maar vooral ook 
mooi blíjven. Met Plastica Vensterbanken wordt 
niets aan het toeval overgelaten. Zij onderschei-
den zich door een hoogdecoratieve uitstraling 
en optimale duurzaamheid.

BIJZONDER FRAAIE TOPLAAG       
Door een Plastica Vensterbank een ‘detail’ te noemen, doe 

je hem eigenlijk tekort. ‘Eyecatcher’ komt dichter in de buurt. 

Deze vensterbank is namelijk voorzien van een bijzonder mooie 

toplaag van sterk HPL (High Pressure Laminate) in diverse   

kleuren. Daarnaast hebben Plastica Vensterbanken een fraai 

afgewerkte dubbele ronding aan de voorzijde.

KRAS- EN STOOTVAST
Wat mooi is, moet mooi blijven. Dat geldt zeker ook voor            

vensterbanken. Vandaar dat Plastica Vensterbanken over enkele             

uitstekende duurzame eigenschappen beschikken. Zo zijn ze in 

hoge mate kras- en stootvast, slijtvast, hitte- en vochtbesten-

dig en resistent tegen huishoudelijke chemicaliën. Bovendien 

zijn ze eenvoudig te plaatsen en makkelijk te reinigen. Last but 

not  least: deze vensterbanken zijn in vele breedtes leverbaar,              

inclusief  kantenband. Voor de Classic lijn zijn er tevens afdek- 

en renovatiekapjes beschikbaar, waarmee u de kopse kanten 

kunt afwerken.

PLASTICA 
VENSTERBANKEN
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Plastica Vensterbanken Classic hebben een kern van vochtwe-
rend spaan en zijn standaard voorzien van een toplaag van HPL 
(High Pressure Laminate). Tegenzijde waterafstotend gelamineerd.

Normen
• Spaan in de kwaliteit E1-P5 (V100) volgens EN 312-5

• HPL volgens EN 438

• Het complete product voldoet aan ÖNORM B 2217

Specifi caties
Densiteit: ca. 720 kg/m3

• Diktes materialen:

 spaanplaat: 19 mm

 HPL: 0,8 mm

• Voorzijde voorzien van een dubbele ronding (radius 10 mm)  

• Effectieve lengtes -/- 20 mm

• Neusdiktes (lange zijde): 40 mm

        

   

Afwerking
Voor de Plastica Vensterbanken Classic zijn er speciale afdek- en renovatiekapjes lever-

baar. Het voordeel van het renovatiekapje is dat de oude vensterbank aan de zijkant 

wordt geblindeerd. 

Renovatiekapjes:
• Neusdikte: 40 mm
• Breedte: 300 mm (eenvoudig in te korten)
• Kleuren: Wit en Sanitairwit 
• Set links en rechts

Afdekkapjes:
• Neusdikte: 40 mm
• Breedte: 505 mm, geschikt voor alle breedtes
• Kleuren: Wit, Winterwit, Sanitairwit, Zand en                                                        

Kiezelgrijs (uitstekend te combineren met andere                                                                                                                          
decoren zoals marmerdessins)

4
0

 m
m1

9
 m

m

25 mm

Breedte

Renovatiekapje

Kiezelgrijs (uitstekend te combineren met andere                                                                                                                          
Afdekkapje

4
0

 m
m1
9

 m
m

25 mm

Breedte 505 - 805 mm
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Neusdikte 40 mm

Breedte Lengte 4100 mm Lengte 3000 mm

150 mm • •

200 mm • •
250 mm • •
300 mm • •
350 mm • •
400 mm • o

450 mm o

500 mm o

600 mm o 

505 mm •
805 mm •

*     Standaard in decor 0085 Wit leverbaar;  andere  

  decoren op aanvraag.

**  De breedtes 505 en 805 mm hebben aan 

  beide lange  zijden een opdikking van 40 mm.   

 Alleen verkrijgbaar in decor 0085 wit.    

o     Op aanvraag

Incl. een strook kantenband voor de kopse kanten.

Afwijkende kleuren op aanvraag.

*

**

**

Eenvoud en perfectie
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Leveringsmogelijkheden Oppervlaktestructuren

FH= fijne hamerslag     GA= grafica 

NA= natura          SU= structura
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0026 GA
Prado alu grijs

0027 GA
Prado agaat grijs

0085 FH
Wit

0851 FH
Winterwit

0742 FH 
Kiezelgrijs

0733 FH
Sanitairwit

0599 FH Orca 0581 FH Lentos0585 GA Castello
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0291 NA Beuken

0229 NA Silvretta iep

0811 NA Cello noten

0877 SU Eiken sawcut licht



Plastica Vensterbanken Softline blinken uit in een moderne 
vormgeving. De voorzijde is strak afgewerkt en heeft een dub-
bele ronding van 4 mm. De onder- en achterzijde is afgewerkt 
met een backing. Leverbaar in diverse breedtes en 2 lengtema-
ten.

Normen
• Spaan in de kwaliteit E1-P5 (V100) volgens EN 312-5
• HPL volgens EN 438
• Het complete product voldoet aan ÖNORM B 2217

Specificaties 
• Densiteit: ca. 720 kg/m3

• Diktes materialen:
 spaanplaat: 19 mm
 HPL: 0,7 mm
• Neusdikte: 40 mm
• Voorzijde voorzien van een dubbele ronding (radius 4 mm)  
• Effectieve lengtes -/- 20 mm

4
0

 m
m

Breedte

25 mm

1
9

 m
m

Breedte Lengte 4100 mm Lengte 5300 mm

160 mm • •

200 mm • •
250 mm • •
300 mm • •
350 mm • •
400 mm • •

500 mm • •

Incl. een strook kantenband voor 
de kopse kanten. 

Leveringsmogelijkheden 
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Uitblinker in een 
moderne vormgeving

63PAGINA

Decoren

E0210 SM
Graniet zwart

D226 JU
Wit steen

E6189 SK
Leisteen grijs

B910 JU
Marmer beige

D389 JU
Primanus

D343 JU
Granito bruin

E0012 SM
Wit

D733 JU
Sanitair wit
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De basis voor 
uitstekende 
werkprestaties!
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Bureaubladen, hobbytafels, keukenbladen, 
balies, barbladen en meer: vanwege het inten-
sieve gebruik moeten deze werkbladen over 
uitstekende duurzame kwaliteiten beschikken. 
Maar dat niet alleen, ze moeten er ook nog 
eens fraai uitzien en weinig onderhoud vergen. 
Al deze eigenschappen komen samen in een 
Plastica Werkblad. Daarmee legt u letterlijk de 
basis voor uitstekende werkprestaties.

KAN TEGEN EEN STOOTJE
Een werkblad dat mooi is om te zien en letterlijk tegen een 

stootje kan; daar wordt uw werk alleen maar beter van. Plastica 

Werkbladen zijn zó gemaakt dat de schoonheid van deze bladen 

nauwelijks aan slijtage onderhevig is. Om de kern van spaan zit 

een toplaag van HPL (High Pressure Laminate) Postforming. Plus 

een waterafstotende laag aan de onderzijde en een coating aan 

de achterzijde. 

KEUZE UIT TIENTALLEN DECOREN
Het resultaat mag er zijn. Niet alleen zijn Plastica Werkbladen 

goed bestand tegen hitte en vocht, er is bovendien sprake van 

een hoge kras- en stootvastheid. Daarnaast zijn deze duurzame 

en slijtvaste werkbladen eenvoudig te reinigen. Wat mooi is, blíjft 

dus mooi. En mooi zijn Plastica Werkbladen zeker! U heeft de 

keuze uit maar liefst 23 decoren. 

PLASTICA 
WERKBLADEN
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Plastica Werkbladen hebben een kern van spaan en 
zijn standaard voorzien van een toplaag van HPL (High 
Pressure Laminate) Postforming. Tegenzijde en achterzijde 
waterafstotend gelamineerd.

Toepassingen
Voor bijvoorbeeld bureaubladen, keukenbladen, hobbytafels, barbladen en balies in 

elk interieur.

Normen
• Spaan in de kwaliteit E1-P2 (V20) volgens EN 312.

• HPL Postforming volgens EN 438 type HGP.

Specificaties en afmetingen
• Densiteit: ca. 680 kg/m3

• Lengte: 4100 mm (effectief 4080 mm)

• Breedtes: 600 en 900 mm

• Totale dikte: 38 mm 

• Radius: 4 mm

• Afwerkstrips voor de zijkanten worden meegeleverd

                                  

3
8

 m
m

PUR
sealing

R 4
 m

m

Breedte 600-900 mm

R 4 mm
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Oppervlaktestructuren

FH= fijne hamerslag     GA= grafica 

FK= fijne korrel         SG= spiegelglans

NA= natura          SU= structura
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Decoren

0026 GA
Prado alu grijs

0027 GA
Prado agaat grijs

0085 FH
Wit

0229 NA
Silvretta iep

0291 NA
Beuken

0364 GA
Rondo ahorn

0415 GA
Monte grenen

0417 FH
Apollo taxus

0419 GA
Pinero grenen

0566 GA
Kara

0581 FH 
Lentos

0585 GA
Castello

0599 FH 
Orca

0733 FH
Sanitairwit

0742 FH
Kiezelgrijs

0794 GA
Patina brons

0811 NA
Cello noten

0813 NA
Rocco beuken

0877 SU
Eiken sawcut licht

1300 FH
Aluminium

3650 FK 
Graniet

7373 FH
Butcher block
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100%	Solid	
Surface-
acrylplaten
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De Solid Surface acryl platen zijn van sublieme 
kwaliteit en de mogelijkheden zijn eindeloos. 
Ze kunnen probleemloos worden ingezet in 
uiteenlopende ruimtes waar zowel het design 
als hygiëne aspect van belang zijn. Meganite 
beschikt dan ook over het Greenguard gold 
keurmerk dat staat voor de kwaliteit van bin-
nenlucht en het NSF Standard 51 voor de 
absolute zekerheid dat etenswaren hygiënisch 
kunnen worden verwerkt. 

VERSCHILLENDE KLEURGROEPEN
Meganite is verkrijgbaar in acht verschillende kleurgroepen waar-

onder graniet, steen en uni. De translucents laten licht door om 

verrassende effecten te kunnen creëren in elke ruimte. 

FLEXIBEL
Naast de ijzersterke eigenschappen en kleurencollectie biedt 

Meganite nog een mooi voordeel. De flex white van Meganite kan 

letterlijk dubbelgevouwen worden, zelfs tot een radius van ca. 10 

mm. Hiermee past Meganite in elk ontwerp. 
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MEGANITE
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Eigenschap Waarde Test

Dikte 1/2 inch (12 mm)

Soortelijk gewicht 1.7 ASTM D-792

Waterabsorptie (in 24 uur) 0.04% ASTM D-570

Mechanisch

Treksterkte 6,000 PSI ASTM D-638

Buigsterkte 9,000 PSI ASTM D-790

Hardheid 60 / 90 Barcol / Rockwell

Thermische uitzetting 1.3”10-6 in/in/oF ASTM D-696

Schokbestendigheid
>125‘‘

NEMA LD3-3 (1/2 lb 
ball)

Oppervlak

Vlekbestendigheid In orde ASNI124.3 & 124.6

Bestendigheid tegen kokend water Geen veranderingen NEMA LD3-3-5

Bestendigheid tegen hoge temperaturen Geen veranderingen NEMA LD3-3-6

Kleurstabiliteit Geen veranderingen NEMA LD3-3-10

Bestendigheid tegen schimmels Geen groei na 28 dagen ASTM G21

Bestendigheid tegen bacteriën en kiemen Geen veranderingen ASTM G-22

Vuur en hitte

Ontvlambaarheid Klasse 1 / A USA, Euroklasse B, s1, d0 ASTM E84, EN 13501-1

Vlamverspreiding Klasse 1 / A (< 25)

Rookdichtheid Klasse 1 / A (< 25)

Certificeringen

Voedsel- en spetterzone NSF goedgekeurd NSF Standaard 51

Voor kinderen en schooloppervlakken GREENGUARD goedgekeurd GREENGUARD GOLD

Binnenluchtkwaliteit
GREENGUARD goedgekeurd

GREENGUARD 
Certificeringsprogramma

Gerecycled duurzaam materiaal vóór consumptie 6% SCG Global

Europees commercieel gebruik van de 
voedsel zone

voldoet aan de normen
EN1186, EN13130

Afmetingen
3660 x 760 x 12 mm

3660 x 915 x 6 mm (033A Snow White en 072A Ivory)

3660 x 1500 x 12 mm (033A Snow White)
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056A

003A

072A

033A

005A

033T

Snow White

Flexy White

Ivory

Soft White

Bone

Grey

•

•

053A

094A

062A

063A

White Glow

Summer Glow

Lemon Glow

Aqua Gow

079A

077A

019A

040A

088A

093A

Slate

Pewter

Jet Black

Fire

Tangerine

Sunshine

091A

060A

Lime

Chocolate

*

*

T
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428A426A

9927B429A

Summer Beach

Lanikai Beach

Kauai Beach

Shell Mosaic T 

9745B

813A

White Crystal Boulder

Frosted Ice

913B

912B

Blue Ice

Green Ice T

T

T

001A

Bright White
  

M
O

V
EM

EN
TS

M002

Mount Vancouver

M005

Mount Jade

M007

Mount carrara



265A

291AR

349A

290A

266AR

312AR

Polar

Canvas

Papyrus

Wheat

Silver

Midnight Sky

311A

Galaxy

800A

846A

811A

Cotton Boulder

South Beach

Winter

810AR

Raven

*

*

701A

Blanca

*

M
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TS
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O

N
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501A

San Rafael

504AR

Canela

502A

Staten Island

510A

Blue Bayou

505A

Volterra

503A

Rio Grande *

BO
U
LD

ER
S

904A

Just Beachy

679AR

Cinder

903A

Barney´s Rubble

G
RA

N
IT

ES

630A

Antique White

780A

Aspen

729AR

Rocky Road

625AR

Desert Stone

661A

Delta
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820S

508S505S 698S

503S

Brown Eyed Girl

Starry Starry NightRed Diamond Sparkle

Botanic Gemstone

923S

Silver Lining

819SAR

Goldrush Gemstone

9926SB430S

Shine on me*

*

*

M
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A
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S
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A
SK

O
M

M
EN Met onze prachtige 

spoelbakken / waskommen 
maakt u een statement in
iedere ruimte.   

Ook mogelijk met RVS bodem. 

Informeer naar de verschillende 
modellen en mogelijkheden.
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932SA519SA 703SA

Rain Cloud Mottled GraySnow Owl

930SA

Silver Shards

933SA

Solar EclipseMidnight Gemstone T *

Under the Boardwalk

• = verkrijgbaar in 12 mm en 6 mm dikte
*  = donkere kleuren vragen speciale aandacht
T   = Polyester - Acrylic Blendend
 = Recycle decoren 
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STONE

3D
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WOOD

CORK
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TEXTURES

METAL

LEATHER
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ESSENTIALS 
COLLECTIE 
Essentials is een exclusieve collectie van 
Plastica. Samengesteld uit aansprekende 
oppervlaktes variërend van steen tot kurk.  
De Essentials collectie heeft als doel te 
inspireren. Elke lijn zorgt voor een eigen en 
bijzondere uitstraling. 

Essentials Stone
Laminaat met een oppervlak van echt leisteen dat volledig 

tegemoet komt aan de trend van natuurlijke materialen 

binnenshuis.

Essentials Textures
Een HPL trendcollectie met bijzondere structuren die het 

product een extra dimensie geven.

Essentials Wood
HPL platen met enerzijds echt houtfineer dat geweven is en 

anderzijds kurk verwerkt in fraaie designs. Met haar exclusieve 

uitstraling een ware eyecatcher.

Essentials Metal
HPL platen met metaaldecoren die stuk voor stuk tot de 

verbeelding spreken.

Essentials Leather
Hoogwaardige en duurzame ledersoorten, volnerf leder 

kwaliteit.

Essentials 3D 
Wandbekleding van gerecycled Bamboe met gepatenteerde 
3D motieven en een zeer milieuvriendelijk karakter.

Essentials Cork 
Een bijzondere collectie van 100% kurk die de charme van 
de natuur naar binnen haalt. 
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Essentials Stone wordt geproduceerd van echt leisteen. Dit 
natuurlijke materiaal biedt ongekende nieuwe mogelijkheden 
aan architecten en interieurbouwers. Met natuursteenfineer creëert 
u een trendy designuitstraling. Natuursteen staat ook erg mooi 
in combinatie met hout en/of metaal.

Decoren
Essentials Stone is verkrijgbaar in zestien elegante decoren, die alle op voorraad liggen 

en dus snel leverbaar zijn. Omdat het een natuurproduct is, is geen enkele plaat 

hetzelfde en is ieder decor uniek. De kleuren variëren van licht- en donkergrijs tot rood, 

geel en koperkleurig. Niet alleen de kleuren verschillen, maar ook het reliëf en het 

oppervlaktepatroon.   

Toepassing 
Het natuursteenfineer is licht en flinterdun, waardoor er sprake is van oneindige design- en 

ontwerpmogelijkheden. Het materiaal is prima geschikt voor wand- en meubelbekleding, 

bijvoorbeeld in winkelinterieurs.

Leveringsmogelijkheden * 

2100 x 1050  mm 2440 x 1220 mm 1220 x 610  mm 2510 x 610 mm

S902 •
S904 •

S905 • • • •

S908 •

S910 • • •

S911 •

S912 • • •

S913 •

S915 • • • •

S916 •

S919 • • •

S924 • • 

S925 • •

S930 • • •

S931 • • •

S932 • • •

* ieder decor is uniek omdat het een natuurproduct is.

Dikte: 1,5 mm (1 mm variatie)
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S902 Kopergoud S904 Glansgroen S905 grijze lei S908 Metaalgroen

S910 Blackberry S911 Rode lei S912 Afrikaanse lei S913 Javagroen

S915	Grafietzwart S916 Roodgoud S919 Zilver S924 Galaxy goud

S925 Galaxy zwart S930 Marmer S931 Marmer wit S932 Masada
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D Essentials Wood neemt een bijzondere plaats in de totale col-

lectie. Deze lijn bestaat uit laminaat met een oppervlak van 
geweven houtfineer. De collectie Essentials Wood is samenge-
steld uit natuurlijke materialen en heeft unieke designs. Of u nu 
een warme of exclusieve uitstraling wil creëren, Essentials Wood 
maakt het mogelijk. 

Decoren
Essentials Wood is verkrijgbaar in zes aansprekende decoren, die snel leverbaar zijn. 

Stuk voor stuk aansprekende kleuren met de warme look van hout. Het houtfineer is met 

verschillende weeftechnieken verwerkt. Dit zorgt ervoor dat elk decor beschikt over zijn 

eigen exclusieve uitstraling. 

Toepassing 
Essentials Wood is alleen geschikt voor verticale toepassingen. Onder andere op wanden 

en fronten in lobbies en ontvangstruimtes. Vanwege de exclusieve uitstraling is Essentials 

Wood zeer geschikt voor toepassingen in bijvoorbeeld hotels, restaurants en andere 

horecagelegenheden, showrooms, winkels, theaters en schouwburgen.

Normen 
Omdat het om een natuurlijk product gaat, kan er sprake zijn van (optreden van) lichte 

kleurverschillen. De houtfineer platen hebben een coating volgens 1999/10/EC. 

Leveringsmogelijkheden

Structuur 2440 x 1220 x 2,2 mm 2450 x 1205 x 2,2 mm 2460 x 1210 x 2,2 mm 2440 x 1218 x 2,2 mm

W414 VG •
W242 GB •

W242 DS •

W242 ES •

W232 ES •



79PAGINA

W414 VG Abrikoos W242 DS Europees Kersen

W242 GB Europees Kersen W242 ES Europees Kersen

W232 ES Zwarte Walnoot
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S Essentials Textures is een HPL trendcollectie met bijzondere 
structuren. Structuren die prikkelen en structuren die een meer-
waarde vormen door de uitstraling. Die aan het product en de 
toepassing een extra dimensie geven. Het kan ook niet anders 
dan dat Essentials Textures u uitnodigt tot beleven.

Decoren
Essentials Textures is verkrijgbaar in zestien decoren met verschillende structuren. De 

structuur WV is ook leverbaar in Essentals Metal dat zorgt voor verrassende combinaties.

Toepassing 
Essentials Textures is geschikt voor talloze toepassingen; met hun hoogdecoratieve 

functie passen ze in vrijwel elk interieur.

Normen
Deze HPL platen zijn geproduceerd volgens EN 438.

Densiteit : ca. 1400 kg/m3.

Leveringsmogelijkheden
 

Kleur/structuur BB WV DL DB RG TW BK WB RR EL KV

T041 •

T071 • • • • •

T105 • • • • • • •

T143 •

T232 •

T273 • •

T337 • •

T364 • • •* • • • • • • •

T405 • •*

T566 •

T639 • 

T749 •

V856 •

V908 •

V909 •

V910 •

Afmetingen en diktes: 2440 x 1220 x 0,8 m.u.v. structuur WV (1 mm dikte)

Structuur: Loopt in de lengterichting van de plaat.

* decor is niet afgebeeld in het kleurenoverzicht
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T105 BB
Grafiet

T273 BB
Taupe

T041 BB
Mosgroen

T364 BB
Parelwit

T071 RG
Zwart

T364 RG
Parelwit

T105 WV
Grafiet

T143 WB
Crème

T364 WV
Parelwit

T639 WB
Cement

T273 WV
Taupe

T337 WB
Tabak

T105 RR
Grafiet

T749 WB
Saffier

T364 RR
Parelwit

V856 WB
Zilver

T701 RR
Zwart

T364 WB
Parelwit

T105 WB
Grafiet

T566 WB
Rood

T364 KV
Parelwit

T232 DL 
Desert

T105 EL
Grafiet

T364 EL
Parelwit

T071 EL
Zwart

T105 KV
Grafiet

T071 KV
Zwart

V910 KV
Bruin linnen

V909 KV
Tabak linnen

V908 KV
Grijs linnen

T102 DB 
Leliewit

T105 BK
Grafiet

T364 BK 
Parelwit

T071 TW 
Zwart

T337TW
Tabak

T364 TW
Parelwit

T405 TW
Bruin
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ET

A
L Essentials Metal is een collectie van metaaldecoren. Leverbaar 

in diverse inspirerende structuren. De platen hebben elk hun 
eigen karakteristieken, voor een strakke en designvolle uitstra-
ling. Essentials Metal zorgt voor strakke, designvolle interieurs 
van vandaag de dag maar ook voor die van morgen. Essentials 
Metal geeft architecten en interieurbouwers de vrije hand om 
creativiteit de ruimte te geven. 

Decoren
Essentials Metal is verkrijgbaar in elf decoren. In aluminium en staal in diverse structuren. 

De structuur WV is ook leverbaar in Essentials Textures dat zorgt voor verrassende 

combinaties. 

Toepassing 
Door de designuitstraling kan Essentials Metal in diverse omgevingen toegepast worden. 

Ze zijn geschikt voor bijvoorbeeld de interieurbouw maar ook voor toepassingen als 

meubeldelen. Essentials Metal is alleen geschikt voor verticale toepassingen. 

Leveringsmogelijkheden

2440 x 1220 x 1 mm 2440 x 1220 x 0,8 mm 2440 x 1220 x 0,9 mm 2800 x 1300 x 1 mm

1256 TX •
1250 TX •

1249 TX •

1206 •

1251 GK •

1350 krasvast* •

1356 krasvast* •

1251 •

1253 •

M001 / 1250 • •

M002 / 1209 •

M003 •

1216 Spiegel gerookt •

1210 Spiegel Naturel •

1211 Spiegel Goud •

1256 WV* •

1250 WV* •

1249 WV* •

1250 DSS •

1250 DS •

1256 LS* •

1240 DSS •

1240 LSS* •

* De structuur loopt in de lengterichting van de plaat
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1256 TX Geborsteld Staal 1250 TX Geborsteld 
Aluminium

1249 TX Mat Aluminium

1350 Geborsteld Aluminium 
(krasvast)

1249 WV Mat Aluminium1256 WV Geborsteld Staal

1210 Spiegel Naturel 
Aluminium

1250 WV Geborsteld 
Aluminium

1250 DSS Geborsteld 
Aluminium 

1356 Geborsteld Staal 
(krasvast)

1216 Spiegel Gerookt 
Aluminium

M001 Alu natuur / 1250

M003 Alu staal nuance M002 Alu mat / 1209 1211 Spiegel Goud 
Aluminium

1251 Geborsteld Goud 1253 Geborsteld Koper

1250 DS Geborsteld 
Aluminium 

1240 LSS Mat Aluminium 1240 DSS Mat Aluminium

1206 Koper Fantasie 1251 GK Geborsteld 
Goud wafel

1256 LS Staal



84PAGINA

PL
A
ST

IC
A
 E

SS
EN

TI
A
LS
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A
TH

ER Essentials Leather is een volnerf leder kwaliteit. Deze hoogwaar-
dige en duurzame ledersoorten zijn onder andere te gebruiken 
voor de bekleding van wanden, deuren en inlage van tafels. 

Decoren
Essentials Leather is verkrijgbaar in dertien  decoren en in 2 verschillende uitvoeringen, 

die onderling in kleur en kwaliteit van elkaar verschillen. Ieder decor, reliëf en 

oppervlaktepatroon is uniek omdat het een natuurproduct is. 

Leveringsmogelijkheden * 

De standaardmaten zijn: 

200x150 mm

300x300 mm 

400x400 mm

500x250 mm

500x500 mm ( maximale grootte)

Verder zijn andere maten in overleg op aanvraag te verkrijgen. 

* ieder decor is uniek omdat het een natuurproduct is.
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Casimir 2000 Casimir 3400 Casimir 2300

Casimir 3200 Casimir 2580 Casimir 2590

Appaloosa 71 Appaloosa 75 

Appaloosa 78

Appaloosa 84

Appaloosa 80 Appaloosa 72 Appaloosa 74
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 3
D Essentials 3D is een revolutionair decoratieve collectie van 

wandbekleding. Niet alleen vanwege de gepatenteerde 3D 
motieven maar ook door het zeer milieuvriendelijke karakter van 
de panelen. De kwalitatief hoogwaardige, artistieke en duur-
zame wandafwerking is geïnspireerd op mozaïekwerk. Iedere 
ruimte krijgt hierdoor een unieke sfeer. Naast de decoratieve 
eigenschap hebben de 3D wandpanelen ook akoestische en 
thermische eigenschappen. 

Toepassing
Het kan toegepast worden voor de bekleding van een gehele wand of om alleen accenten 

aan te brengen. Door een subtiele toepassing ontstaat er een elegante en verfijnde sfeer 

in het huis of bedrijfspand.

 
Het milieuvriendelijke karakter van de panelen komt voort uit:
• de natuurlijke grondstof

• het productieproces

• de duurzaamheid bij installatie en toepassing

• de mogelijkheid tot recycling

De unieke eigenschappen van 3D Wandpanelen zijn:
• de 3 dimensionale afwerking

• gemakkelijk zelf te verwerken

• lichtgewicht

• het gebruik van natuurlijke plantvezels

Brandwerend verkrijgbaar op aanvraag.
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3D panelen - hoge densiteit

3D panelen - lage densiteit

1000x1000 mm series

625x800 mm series 500x500 mm series

300x300 mm series

625x800 mm series 500x500 mm series

Inreda Go Duckweed

Spring Windmill Cosmos

Bevel Andy Dune Malm

Lily Curl upwards Carol Meldal

Bladet-R OlinaBladet Karlstad

Brandy Bily Rubik

Mosaics Glass

Beach Faktum

Grotto Inreda

Piano Choc

Comb Sandstone
Aryl Maze Diamond Lake
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O

RK Essentials Cork is de allernieuwste aanwinst binnen de Essen-
tials lijn. Het is een 100% natuurlijk materiaal en ecologisch 
verantwoord. De bast wordt van de boom gesneden en groeit 
daarna weer aan. Dit proces neemt 7 tot 9 jaar in beslag. Met 
Essentials Cork brengt u de charme en schoonheid van de 
natuur naar binnen. 

De mogelijkheden van Essentials Cork zijn zeer divers en uitge-
breid. Informeer naar de mogelijkheden. 

Toepassing
Essentials Cork is geschikt voor talloze toepassingen; van wand- tot meubelbekleding. 

Eigenschappen
• ijzersterk

• vochtbestendig

• isolerend

• akoestische werking

Wandbekleding
De natuurlijke schoonheid van kurk als wandbekleding geeft een verbluffend resultaat in 

elk interieur. Essentials Cork is naast verschillende diktes en uitvoeringen ook leverbaar 

in een non-woven materiaal. Dit maakt het mogelijk wanden te behangen met kurk. Een 

ijzersterke toepassing met een softe touch. 

Vloerbekleding
Door de eigenschappen van kurk blijft de toepassing niet alleen tot wandbekleding 

beperkt. Vloeren kunnen uitstekend met dit prachtige en ijzersterke materiaal worden 

uitgevoerd. 

Meubelbekleding
Essentials Cork is uitermate geschikt als meubelbekleding. Het heeft de look en feel van 

leder maar met een belangrijk verschil. Kurk is van nature vochtbestendig. Essentials 

Cork is bestand tegen wijn, koffie, olie, etc. Je kunt dit materiaal eenvoudig reinigen met 

een doek zonder dat het vlekken achterlaat.
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MVO

MVO is een term die voor een breed scala 

aan normen en waarden wordt gebruikt. 

Vrijwel iedereen kent het management-

concept van de drie P’s (People, Planet en 

Profi t) op het gebied van duurzame ont-

wikkeling. Op basis van deze drie begrip-

pen is de MVO-Prestatie-ladder opgesteld, 

waarbij kernthema’s als een goed bestuur, 

mensenrechten, arbeidsomstandighe-

den, maatschappelijke betrokkenheid, 

consumenten-belangen, het milieu en een 

goede communicatie centraal staan. Ook 

bij Plastica hechten we grote waarde aan 

deze thema’s. Hoewel we in het verleden 

al veel over deze onderwerpen hadden 

nagedacht, waren ze nog niet duidelijk 

genoeg beschreven en vastgelegd. Gert 

Snoeren: “Doordat we nu zijn gecertifi -

ceerd op niveau 3 maken we het voor u 

als klant veel concreter waarom we een 

duurzame partner zijn.”

Geen woorden, maar daden

Wie kiest voor Plastica, kiest dus voor een 

duurzame partner op alle vlakken van het 

ondernemerschap. Daarbij zijn niet alleen 

onze woorden van belang, onze daden 

zijn minstens zo belangrijk! Sinds we in 

2012 het MVO-certifi caat hebben ontvan-

gen, hebben we weer een aantal concrete 

Het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) is de laatste jaren bij veel bedrijven een steeds belangrij-
ker thema geworden. Ook Plastica loopt voorop als het gaat om 
verantwoord ondernemerschap. Als eerste bedrijf in bouwmate-
rialen is Plastica MVO gecertifi ceerd op niveau 3 van de MVO-
prestatieladder. Benieuwd wat dit voor u als klant betekent? 
Adjunct-directeur Gert Snoeren geeft uitleg. 

MVO-bedrijf
in hart en nieren



91PAGINA

acties ondernomen. Naast de ondersteu-

ning van een aantal lokale initiatieven en 

het aanbieden van stageplaatsen, hebben 

we ook ons transport efficiënter ingericht 

en leveren we ook producten met een 

duurzaamheidskeurmerk als PEFC en 

FSC. Bovendien zijn onze werknemers 

nauw betrokken bij regionale bedrijven en 

instellingen en is ons bedrijf aangesloten 

bij Parkmanagement Waalwijk die een 

collectieve en duurzame aanpak van het 

industrieterrein hoog in het vaandel heeft 

staan.

Gert vult aan: “Maatschappelijk Ver-

antwoord Ondernemen gaat onze hele 

onderneming aan. Elk jaar worden nieuwe 

doelstellingen bepaald op het MVO-vlak. 

Doordat MVO ook onder onze medewer-

kers leeft, komen er steeds meer nieuwe 

initiatieven. Zo wordt in ons magazijn het 

afval op een andere manier gescheiden 

en maken we gebruik van groene stroom. 

Er zijn zonnepanelen aangelegd en we 

maken gebruik van energiezuinige verlich-

ting. Zo dragen wij allemaal onze maat-

schappelijke betrokkenheid uit!”  

Uit alles blijkt dat we verantwoord 

ondernemen binnen Plastica hoog in het 

vaandel hebben staan. Maar uiteraard 

staan we niet stil. Het is onze doelstel-

ling om zoveel mogelijk samen te werken 

met partners die dezelfde MVO-filosofie 

nastreven. Gert: “De volgende stap is om 

MVO een belangrijke rol te laten spelen 

in de productieketen van ons bedrijf. Om 

hiervoor te zorgen ondertekenen onze 

leveranciers een gedragscode waarin zij 

zich conformeren aan het onderhouden 

van een duurzame relatie. Dit houdt onder 

andere in dat deze bedrijven eerlijk zaken 

doen, rekening houden met het milieu 

en zaken als kinderarbeid afzweren. Dat 

wij onze leveranciers zo grondig selecte-

ren, vormt tevens een voordeel voor u als 

klant. Bedrijven die zich bezighouden met 

duurzaam ondernemen presteren beter, 

waardoor u een beter product ontvangt!”
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INTERVIEW

Veelzijdigheid 

Elke plaat uit de omvangrijke Plastica 

Interieur Collectie is gemaakt van hoog-

staand materiaal. De platen zijn uiterst 

makkelijk te verwerken en zijn uiterst 

sterk. Van der Vaart: “de Plastica Inte-

rieurcollectie is een ijzersterke en veel-

zijdige collectie. Dit geldt niet alleen 

figuurlijk maar ook letterlijk. Om je een 

voorbeeld te noemen: onze HPL plaat is 

standaard 1 mm dik. Of wat te denken 

van de handige kleurkoppelingen waar-

door onze platen uitstekend met elkaar 

zijn te combineren, van Plastica Decor-

spaan tot Plastica Compact.” 

Het “paradeplaatje”

Een ijzersterke plaat in de interieurcollec-

tie van Plastica is de Plastica Compact-

Lab. Van der Vaart: “Plastica CompactLab 

is een van de paradepaardjes binnen de 

collectie. Deze compactplaat is ideaal om 

in te zetten voor ziekenhuizen en labora-

toria waar hygiëne van het allergrootste 

belang is. De SEFA3-test wordt glans-

rijk doorstaan en het is de enige plaat 

in de markt die bestand is tegen gecon-

centreerde zuren als Hydrofluride 48%. 

Bovendien heeft het een dubbelzijdig 

decor. En ook Plastica CompactLab is 

Vorig jaar heeft Plastica een compleet nieuwe interieurcollectie geïntroduceerd. Cliff van der 
Vaart, commercieel technisch adviseur bij Plastica, is laaiend enthousiast over deze collectie van 
Plastica: "Dit is absoluut meer dan een standaardcollectie. Met een goed doordachte kleurencol-
lectie in combinatie met de structuren geven wij absoluut antwoord op de trends van vandaag de 
dag. Tel daarbij op de kwaliteit van de platen en je weet dat je iets bijzonders in huis hebt."  

“Dit is absoluut 
meer dan een 
standaardcollectie”
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eenvoudig te combineren met andere 

platen. Zo kunnen wij HPL leveren in 

dezelfde kleur én compactlab kwaliteit 

waardoor verticale toepassingen binnen 

handbereik liggen. Dit scheelt aanzienlijk 

in de kosten.”  

Meer van alles

De toepassingen en mogelijkheden van 

het plaatmateriaal van Plastica zijn ein-

deloos. Zeker ook in combinatie met 

Meganite Solid Surface acryl platen. Van 

de Vaart: “deze plaat kan overal inge-

zet worden waar sterkte, duurzaamheid 

en onderhoudsvriendelijkheid van groot 

belang zijn. Meganite platen zijn vocht- 

en vlekbestendig, milieuvriendelijk en bio-

logisch verantwoord. Bovendien hebben 

wij de Flexy White. Deze plaat kan je let-

terlijk dubbel vouwen.”

De combinatie van de decoren, de veel-

zijdigheid en kwaliteit van de platen 

zorgt ervoor dat Plastica een ijzersterke 

collectie in handen heeft. Van der Vaart: 

"Maar hier blijft het niet bij. We zoeken 

én vinden steeds weer nieuwe deco-

ren en dessins, vernieuwende moge-

lijkheden én toepassingen. Zo weten 

we de interieurbranche steeds weer 

te verassen met échte 'cliffhangers'". 



Interieur Collectie
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Lockers en 
cabines 
Interieurtoepassingen in natte en openbare ruimtes vragen om 
duurzaam en hygiënisch materiaal dat er ook nog eens goed uit 
mag zien. Tica-Lockers en Tica-Cabines van Plastica beantwoor-
den aan al deze eisen. En meer. 

LOCKERS EN CABINES

De lockers en cabines zijn gemaakt van 

Plastica Compact, een compacte alles-

in-één totaalplaat. De platen combine-

ren een prachtige designuitstraling en 

grote ontwerpvrijheid met makkelijke 

verwerking en duurzame kwaliteiten voor 

intensief gebruik. Bij de Tica-Lockers en 

Tica-Cabines werken we uitsluitend met 

een RVS beslag. Dit maakt de Tica-Loc-

kers en Tica-Cabines uitermate geschikt 

voor veeleisende openbare en natte ruim-

ten. Ook is er de mogelijkheid om te 

kiezen voor een weer- en chloordampbe-

stendige kwaliteit. Tica-Lockers en Tica-

Cabines zijn verkrijgbaar in de decoren uit 

de Plastica Interieur Collectie. Dit biedt u 

een grote keuze aan Uni-kleuren, Hout-, 

en Fantasie-decoren. Zelfs Plastica Decor 

Design behoort tot de mogelijkheden. De 

ontwerpvrijheid is onbegrensd.
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Wall of Frame 

De basis van de Wall of Frame wordt gevormd door een op maat gemaakt demonteer-

bare staalconstructie, het 'frame'. Dit frame krijgt zijn volledige vorm door de op maat 

gemaakte panelen. Deze panelen worden door middel van een klemsysteem bevestigd 

aan het frame, waardoor er een (separatie)wand ontstaat. Het systeem geeft u alle vrij-

heid om de ruimte in te delen zoals u wilt. 

De Wall of Frame is een innovatief, multifunctioneel en flexibel 
systeem voor een maximale merk- en sfeerbeleving. Esthetiek en 
functionaliteit gaan hand in hand met oneindig veel interieurtoe-
passingen. 



Hout, steen, 
kunststof en 
en metaal
Plastica levert ook gevelbekleding en vloeren van internati-
onale topmerken, zoals Cape Cod en Massief NT. Of het nu 
gaat om onze collectie van hout, steen, kunststof of metaal, 
de verschillende kleuren en materialen maken de ontwerpvrij-
heid enorm. De toepassingsmogelijkheden zijn ongekend.  

VOOR EEN HOUTEN GEVEL 
OP KLEUR 
Cape Cod is een houten gevelbekleding dat 

al jaren met succes weerstand biedt tegen de 

meest wisselvallige weersomstandigheden. 

Vervaardigd volgens innovatieve procedures 

voor houtdroging en verduurzaming. Cape Cod 

is dan ook afgewerkt met een hoogwaardige 

watergedragen acrylaatlak. Het wordt gemaakt 

van Lodgepole Pine, beter bekend als Noord-

Amerikaans grenen. De creativiteit zit ‘m in de 

kleurenvrijheid; Cape Cod is leverbaar in elke 

gewenste kleur. Of uw voorkeur nu uitgaat naar 

natuurtinten of meer uitgesproken kleuren, met 

Cape Cod geeft u uw gebouwen karakter.
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TRIPANEL

EEN NIEUWE GENERATIE GEVEL-
BEKLEDING 
Tripanel is een compleet nieuw, innovatief 

paneel van MDF. De vezelplaat is afgewerkt 

met een hoogwaardig watergedragen acrylaat-

lak. Zelfs in de meest extreme en uitdagende 

omgevingen behoudt Tripanel zijn duurzaam-

heid en stabiliteit. Vocht is geen enkel probleem 

en deze vezelplaat kan zowel binnen als buiten 

toegepast worden; van profielwerk tot gevelbe-

kleding. De kwaliteit heeft Tripanel te danken 

aan een gepatenteerd productieproces en uit 

zich in een uitgebreide garantie.
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HOUTEN GEVELBEKLEDING

Woodritch is ontwikkeld en geproduceerd van 

Australisch Eucalyptus hardhout; geselecteerd 

voor optimale duurzaamheid en minimale 

opname van vocht. Door de reconstructie van 

het hardhout zijn de panelen vrij van barsten, 

scheuren of noesten. 

ARCHITECTURAL WALL PANELS 

Ook voor stenen gevelbekleding zit u bij Plas-

tica goed. Wij leveren namelijk Colorstone 

Naturals, samengesteld uit lei- en natuursteen. 

Deze gevelbekleding maakt elk gebouw robuust 

en chique tegelijkertijd. De panelen zijn in ver-

gelijking met puur natuursteen bijzonder licht. 

Dat maakt Colorstone Naturals uniek en het 

garandeert een grote ontwerpflexibiliteit. 

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL 

Alucopal is hét merk voor metalen gevelbe-

kledingen. Om een optimale duurzaamheid te 

garanderen is de gevelplaat voorzien van een 

gecoate aluminium toplaag. Verkrijgbaar in 

diverse mat- en glansdecoren. Het materiaal 

is bijzonder flexibel en daardoor niet alleen 

geschikt als vlak paneel, maar ook als kolom-

bekleding, voor de afwerking van luifels of zelfs 

voor het maken van meubels. De mogelijkhe-

den met Alucopal zijn onbegrensd. 

HOUT MET DE UITSTRALING VAN 
EDELHOUT
Elements gevelbekleding is een natuurlijk pro-

duct van Radiata Pine met de uitstraling van 

edelhout. Het heeft een bijzonder mooie nerf 

die in de verschillende kleuren olie prachtig 

uitkomt. Elements heeft een verticale nerforiën-

tatie en is blokverlijmd waardoor de stabiliteit 

van het hout beter is, het hout minder werkt 

en oppervlakteschade nauwelijks voorkomt.  

Bovendien is het hout gemodificeerd. Elements 

kan onder andere blind bevestigd worden en 

behoeft nauwelijks onderhoud. 

GEVELBEKLEDINGSPANELEN 

Massief NT zijn gevel bekle dings panelen van 

hoge kwaliteit, standaard uitgevoerd volgens 

brand classificatie Euroklasse B. De gevel platen 

hebben een acrylaat toplaag en zijn voorzien 

van een dubbelzijdig decor. Met Massief NT 

heeft u een ruime keuze in kleuren van warme 

houtdessins, behoudende decoren of juist 

trendy designs. De gevelplaten zijn bijzonder 

duurzaam en hebben een schitterende uitstra-

ling. Massief NT is all-in. Inclusief technische 

ondersteuning, garanties, bevestigingsmiddelen 

en mogelijkheden voor maatwerk.

Pantone 432 C

Pantone 432 C

Pantone 384 CP

Pantone 382 CP

GEMODIFICEERD HOUT MET EEN 
SUBLIEME UITSTRALING
Elements Vulcan is de crème de la crème onder 

de houten gevelbekleding. Grotendeels gelijk-

waardig aan Elements maar met een aantal 

opmerkelijke verschillen. Het hout is natuurlijk-

gemodificeerd én het is verkrijgbaar in verschil-

lende profielen die met elkaar te combineren 

zijn op de gevel. Creëer een strakke gevel of 

combineer juist de verschillende profielen voor 

een verbluffend effect.



Meer dan alleen 
gevelbekleding
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Neowood is een vloersysteem van kwalitatief 

hoogwaardig houtcomposiet. Het materiaal 

heeft de look and feel van echt hout en ont-

beert oneffenheden als knoesten en splinters. 

Daarbij zijn de vloersystemen antislip, extreem 

duurzaam, kleurvast en onderhoudsarm. Ideaal 

als terrasvloer of als omheining van zwemba-

den. 

Onze gevelsystemen en interieurproducten kent u, maar wist u ook dat wij tafelbladen 
(Table-top) en vloeren (Neowood en Hexa Flooring) ontwikkelen?

TAFELBLADEN EN VLOEREN
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Hexa Flooring heeft een honingraat antislippro-

fiel met een fijne structuur. Zo ontstaat er aan-

zienlijk meer grip dan op panelen met gladde 

oppervlakken. De vloersystemen van Hexa 

Flooring zijn daarbij bestand tegen alle weer-

sinvloeden. 

De toepassingen van Hexa Flooring, o.a.:
-  balkons -  trappen

-  bordessen 

-  wintertuinen

-  galerijen 

-  patio’s

-  podia 

-  loopbruggen

De zekerheid van Hexa Flooring:
-  antislip 

-  krasvast

-  onderhoudsarm 

-  kleurecht

-  weersbestendig 

-  corrosiebestendig

-  chemicaliënbestendig 

-  vuilafstotend 

-  dubbelzijdig gekleurd

Table-top van Plastica is bestand tegen weers- 

invloeden en kan dus het hele jaar in de buiten-

lucht blijven staan. Table-top is voorzien van 

een zwarte kern. De speciale beschermende 

toplaag houdt de bladen eveneens kleurecht. 

De tafelbladen zijn uitermate geschikt voor het 

gebruik in tuinen en openbare ruimtes, zoals 

stadsparken, terrassen en recreatiegebieden. 

De toepassingen van Table-top o.a.:
-  bankplanken, tafelbladen

-  alle overige horizontale toepassingen

De zekerheid van Table-top:
-  krasvast 

-  onderhoudsarm 

-  kleurecht 

-  vuilafstotend 

HEXA FLOORING TABLE TOP 

-  weersbestendig 

-  corrosiebestendig

-  chemicaliënbestendig 

-  dubbelzijdig gekleurd



Interieur Collectie
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Om snel en op tijd te leveren, beschikt 

Plastica over drie grote magazijnen met 

een gigantische voorraad plaatwerk. Dui-

zenden platen liggen hier te wachten 

op een nieuwe klant. Magazijnchef Erik 

zwaait de scepter en stuurt een gedreven 

team van vier man aan. Zij zorgen ervoor 

dat al het plaatwerk op de juiste volgorde 

en op tijd in de vrachtwagen ligt voor afle-

vering. 

Van de buitendienst tot aan het magazijn. De hele keten moet 
goed op elkaar zijn ingespeeld. Erik van de Pol zorgt ervoor dat 
alles in ‘zijn’ magazijn op rolletjes loopt en er piekfijn uitziet. 

“Als alles op tijd in de vrachtwagen zit, 

ben ik een gelukkig mens.” 

Zijn team heeft de handen vol aan de 

ettelijke duizenden platen die hier weke-

lijks binnenkomen. “De voorraad is groot. 

En dat is belangrijk voor ons. We kunnen 

zo snel leveren aan onze klanten en flexi-

bel zijn. Er ligt hier van alles, ik denk wel 

zo’n dertig productgroepen. 

‘Dankzij de grote 
voorraad kunnen 
we snel leveren 
en	flexibel	zijn’

MAGAZIJN

Magazijn als visitekaartje

Erik weet als geen ander hoe belangrijk 

een opgeruimd magazijn is om prettig en 

snel te kunnen werken. “Ook naar klanten 

toe is een net magazijn een visitekaartje. 

Elke dag worden hier door onze klanten 

bestellingen afgehaald. Zij stellen een 

keurig magazijn erg op prijs, hoor ik vaak 

op de werkvloer. Ook horen we soms via 

onze vertegenwoordigers dat klanten zeer 

te spreken waren over het magazijn. Die 

positieve geluiden werken stimulerend.” 
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‘Als alles op tijd in 

de vrachtwagen zit, ben ik 

een gelukkig mens’



Interieur Collectie
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Uw interieur ziet er top uit. Zelfs zó goed, dat u dezelfde kleur in het exterieur 

wil laten terugkomen. Dat kan! De kleuren en dessins uit de Plastica Interieur 

Collectie komen deels overeen met die uit de Massief NT-collectie. U kunt dus 

kiezen voor kleurkoppeling, zodat interieur en exterieur een fraai geheel vormen. 

In ons Inspiratum vertellen we er graag meer over en laten we u zien wat er 

allemaal mogelijk is op het gebied van kleurkoppeling!

Download de kleurkoppelingstabel op www.plastica.nl.

Kleurkoppeling
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KLEURKOPPELING
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PLASTICA ONLINE
Op plastica.nl bekijkt u binnen enkele muisklikken ons complete  interieur- en 
exterieurassortiment. Da’s handig, maar de website heeft u nog veel meer te bieden. 

MONSTERS AANVRAGEN
Bent u zich aan het oriënteren op een gevelplaat van 
Plastica? Vraag dan via onze website gratis 
kleurmonsters aan. Deze dienst is zeven dagen per 
week, 24 uur per dag beschikbaar. 

PROJECTZOEKER
Met deze zoekfunctie vindt u snel en eenvoudig 
tientallen bouwprojecten waar Plastica-materialen zijn 
toegepast. U kunt zoeken op productgroepen en zelfs 
op kleur. Inspiratie is slechts een muisklik verwijderd. 

BESTEKSERVICE
Onze bestekservice is een handig hulpmiddel voor 
ontwerpers en bestekschrijvers. De slimme 
productselector geeft alle opties in materialen, 
uitvoeringen, kleuren en formaten. Het genereert 
bestekteksten in STABU uitwisselformaat en neutraal 
formaat. En tevens zijn hier de 2D en 3D Cad 
bestanden van de producten te downloaden. Zie ook 
www.gevelselector.nl

TECHNISCHE INFORMATIE
Onder de sectie Service & Downloads vindt u per 
productgroep online brochures op PDF-formaat. Hier 
download u ook technische informatie over bijvoor-
beeld montagevoorschriften en bevestigingsmethoden.

MONTAGE VIDEO’S
Op de website kunt u onze montage-instructievideo’s 
vinden. Hierin wordt duidelijk uitgelegd hoe de platen 
gemonteerd moeten worden. 

www.plastica.nl
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De informatie in deze brochure kan in de tussentijd gewijzigd zijn. Daarom kunnen aan de inhoud van deze brochure geen rechten worden 
ontleend. U vindt de meest actuele versie van onze brochure(s) steeds op onze website (www.plastica.nl).
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