
hoge decoratieve 

uitstraling en 

optimale duurzaamheid!
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Plastica Vensterbanken Classic hebben een mooie dubbele ronding aan de 

voorzijde met een radius van 10 mm. Plastica Vensterbanken Classic zijn 

verkrijgbaar in 14 standaard decoren en structuren. 

Plastica Vensterbanken Softline vallen op door hun moderne vormgeving. 

Een echte blikvanger is de strak afgewerkte voorzijde. De dubbele ronding 

heeft een  radius van 4 mm. Deze vensterbank is leverbaar in vele breedtes 

en in 14 standaard decoren en structuren.

twee types: 
classic 

en 
softline



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 Venster-

banken wordt niets aan het toeval overgelaten. Zij 

onderscheiden zich door een hoogdecoratieve uitstra-

ling 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 vochtbestendig en resistent tegen huishoude-

lijke chemicaliën. Bovendien zijn ze eenvoudig te plaat-

sen 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 kan-

ten kunt afwerken.

geen detail maar 
eyecatcher! 
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Productbeschrijving Vensterbanken Classic
Plastica Vensterbanken Classic hebben een kern van vochtwerend spaan en zijn standaard 
voorzien van een toplaag van HPl (High Pressure laminate). De onderzijde is met backing 
afgewerkt.

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. 680 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
        80 mm (alleen in decor 0085 Wit)

   

Afwerking
Voor de Plastica Vensterbanken Classic zijn er speciale afdek- en renovatiekapjes leverbaar. 
Het voordeel van het renovatiekapje is dat de oude vensterbank aan de zijkant wordt geblin-
deerd. 

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)

40 mm

25 mm

20 mm
80 mm

25 mm

20 mm

renovatiekapje

afdekkapje

40 mm

25 mm

Breedte 505 en 805 mm

20 mm
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Neusdikte 40 mm Neusdikte 80 mm

Breedte Lengte 4100 mm Lengte 2800 mm Lengte 4100 mm

150 mm • • •

200 mm • • •

250 mm • • •

300 mm • • •

350 mm • • •

400 mm • • •

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.    

      de breedte 805 mm is alleen ver-  

      krijgbaar in decor 0085 en 0141.    

incl. een strook kantenband voor de kopse

kanten. afwijkende kleuren op aanvraag.

*

*

**

**

eenvoud en 
perfectie

0175 PO 0026 FH

0410 FH

1490 FH0027 FH

0851 FH0139 FK0742 FH0085 FH

0107 PO

0877 SU

0495 FH

0141 FH0733 FH
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Wit Sanitair wit Kiezelgrijs Classico Marmer wit Winter wit

Prado agaat grijs Alhambra licht Weichselkers Beuken Fijne spar Prado alu grijs

Eiken sawcut licht           Veneto

Oppervlaktestructuren
fH= fijne hamerslag Po= poriën 
fK= fijne korrel  sU= structura

renovatiekapje

afdekkapje

Afmetingen
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Productbeschrijving Vensterbanken Softline
Plastica Vensterbanken softline blinken uit in een moderne vormgeving. De voorzijde is strak 
afgewerkt en heeft een dubbele ronding van 4 mm. De onder- en achterzijde is afgewerkt 
met een backing. leverbaar in diverse breedtes en 2 lengtematen.

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

                                      

40 mm

25 mm

19 mm

E6068 CR

E8327 MG E7437 MG

E0012 SM

E6189 SK

E0210 SM

Wit Graniet zwart

Steen bruinSteen beige

Leisteen grijs Leisteen koper

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. 

Afmetingen

B891 JU B910 JU

D226 JUD273 JU

D343 JUD389 JU

D733 JUF174 JU

Sanitair witMarmer wit

Marmer beigeBelgisch hardsteen

Granito bruinPrimanus

Wit steenFuture
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uitblinker in een 
moderne vormgeving
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Plastica Plaat B.V. | industrieweg 92 | 5145 PW Waalwijk | Postbus 180 | 5140 aD Waalwijk 

tel. +31(0)416 67 24 00 | fax +31(0)416 67 24 90 | info@plastica.nl  | www.plastica.nl

Rabobank rek. nr. 33.42.80.893  |  BIC RABONL2U  |  IBAN NL42 RABO 0334 2808 93  |  BTW nr. NL810638575B01  |  KvK nr. 18067110 
Op onze leveringen zijn algemene verkoopvoorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van onze aansprakelijkheid staat opgenomen. 
De algemene verkoopvoorwaarden treft u aan op de achterzijde van deze brief.

Plastica Plaat B.V.
Industrieweg 92  |  5145 PW Waalwijk
Postbus 180  |  5140 AD Waalwijk
Tel. +31(0)416  67 24 00
Fax +31(0)416  67 24 90
info@plastica.nl  |  www.plastica.nl
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