Informatief magazine over Massief NT BEWAAREXEMPLAAR

“KLANTEN ZIJN ERG
BLIJ MET HET
LANGE TERMIJN VOORDEEL”
JOHN FRANCKEN KWALITEIT, SERVICE EN ADVIES

IN DE PRAKTIJK

Massief NT gevelpanelen
blijven écht mooi

NIEUWE COLLECTIE

Naast hoogglans nu ook alle
decoren in mat leverbaar

MAGAZIJNCHEF ERIK VAN DE POL

“Dankzij de grote voorraad kunnen
we snel leveren en flexibel zijn”

inhoudsopgave

Pagina 53

Pagina 44
Pagina 28

Pagina 46

Pagina 52

Pagina 70
PA G I N A 2

Pagina 42

Inhoud
05	voorwoord
Door Marc Snoeren

06 Bouwbeurs 2013
08	kleurstalen overzi c ht
11	alles over Ma s s ief NT
12 Massie f NT Uni- kleu ren
Alle kleuren van de regenboog

24 Massie f NT hou tde s s ins
Kiezen voor hout is kiezen voor sfeer

34 Massie f NT Fanta s ie
Natuurlijke verbeelding

41 Massie f NT A uthentic en IC E
Als je echt iets anders wilt

42 Massie f nt hoogglans en mat
Elke gevel een glansrijk succes

44 M VO

Interview met adjunct-directeur Gert Snoeren

46 Massie f NT Kleurec htheid

5 9 	makkelijk monteren

Schroeven, lijmen, potdekselen of blind mechanisch

6 8 	pla s tic a Prof ielen

Hulpmiddelen voor een fraaie en duurzame bevestiging

7 0 s ervic eaf deling
Interview met John Francken

7 2 	overige oplo s s ingen
Meer dan alleen gevelbekleding

7 4 	overige materialen
Hout, steen en metaal

7 6 	interieu r

Echte schoonheid zit óók van binnen

7 7 	kleu rkoppeling

Plastica interieur kleurkoppeling

7 8 	lo c ker s en c abine s

Lockers en cabines volgens Plastica

7 9 	pla s tic a online

Alles overzichtelijk gerangschikt

Blijvend mooi

48 Massie f nt digitaaldruk
Onbegrensde creativiteit

50 Massie f nt digitaaldruk 3D
Gezichtsbedrog of niet

52	zagerij en bewerkingen
Massief NT op maat

53	afdeling verkoop

Joyce Knulst: ‘Meedenken in oplossingen’

54	inspiratum

Laat u inspireren in ons Inspiratum

56	magazijn P las ti c a
Interview met Erik van de Pol

58 certi ficering
Kwaliteit is de standaard

Colofon
Dit magazine is een uitgave van Plastica Plaat B.V. te Waalwijk
Industrieweg 92, 5145 PW Waalwijk, www.plastica.nl
Druk:
Perfect Book

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder toestemming van de uitgever. Eventuele zet- en drukfouten voorbehouden.
De kleurstalen dienen als indicatie en kunnen enigzins afwijken van het origineel.

PA G I N A 3

PA G I N A 4

voorwoord
Massief NT collectie
Voor u ligt de tweede editie van het magazine Massief NT. Het eerste magazine leverde vanuit onze
klantenkring veel positieve reacties op. Wij hebben hier nu vervolg aan gegeven en houden u ook in deze
nieuwe editie op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.
Dit magazine vormt bovendien voor ons een uitstekende mogelijkheid om de uitbreiding van onze
collectie te presenteren. Zoals u van ons gewend bent blijven we onszelf graag vernieuwen. Met onze
nieuwe mat decoren van Massief NT hebben we een goede aanvulling gevonden op ons al bestaande
hoogglans assortiment. Het mooie is dat u deze mat decoren in elke kleur van onze kleurencollectie
geleverd kunt krijgen. En heeft u al eens aan een combinatie met hoogglans decoren gedacht?
Daarnaast besteden wij aandacht aan onze certificering op niveau 3 van de MVO-Prestatieladder.
Duurzame relaties aangaan staat bij ons centraal, wat zich onder andere uit in eerlijk zaken doen,
rekening houdend met het milieu en met sociale betrokkenheid bij onze omgeving. In dit magazine en op
onze website www.plastica.nl lichten we de voordelen van ons MVO-beleid verder toe.
Veel leesplezier toegewenst!

Marc Snoeren

Marc Snoeren
Directeur Plastica Plaat B.V.

Alles wat u over Massief NT wilt weten, vindt u overzichtelijk en fraai
vormgegeven in één blad.
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bouwbeurs

BouwBeurs 2013

innoveren en
inspireren
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Plastica greep de Internationale BouwBeurs 2013 aan om de bezoeker haar
veelzijdigheid te tonen. Zowel de veelzijdigheid van haar complete collectie
hout, steen, metaal en kunststof, als ook
de veelzijdigheid van Massief NT.

We vinden het belangrijk om onszelf continue te blijven
innoveren. Om de daad bij het woord te voegen hebben
we tijdens de tweejaarlijkse BouwBeurs onze nieuwe
mat decoren van Massief NT geïntroduceerd. De mat
variant is, net als de unieke topcoat van hoogglans, in
elk decor leverbaar. Plastica heeft hiermee een unieke
en ijzersterke collectie in handen
Naast de spraakmakende decoren van Massief NT
beschikt de plaat uiteraard zelf ook over indrukwekkende eigenschappen. De campagne ‘Sterker
nog…’, die tevens tijdens de BouwBeurs 2013 werd
geïntroduceerd, maakt dit duidelijk. Kiest u voor

Massief NT, dan kiest u voor standaard vele extra
toepassingen zoals een dubbelzijdig decor, een sterke
acrylaat-toplaag en brandklasse B.
Niet voor niets hoort u ons altijd zeggen dat Massief NT
all-in is!
De BouwBeurs was voor Plastica wederom een groot
succes. Door de positieve reacties van de beursbezoekers is onze innovatiedrang alleen maar gegroeid.
De komende jaren zullen wij bouwend Nederland
blijven verbazen met onze nieuwe producten en
diensten.
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Massief NT: veelzijdig, duurzaam,
exclusieve uitstraling
Massief NT gevelbekledingspanelen zijn al decennia lang een begrip in de bouwwereld. Talloze grootscheepse en ook kleinere projecten
bewijzen de kracht van Massief NT. Want experts weten: de panelen van Plastica zijn duurzaam, esthetisch en bieden een opmerkelijk
ruime keuze in kleuren en dessins. Warm, trendy of klassiek: de kleurechte en slijtvaste panelen geven elk gebouw een eigen,
exclusieve identiteit. Of wat te denken van bijvoorbeeld een foto-afdruk, een mat- of hoogglansuitvoering? Met deze mogelijkheden van
Massief NT krijgen gebouwen een nog uniekere uitstraling.
Duurzaam
Massief NT heeft nog zoveel méér te bieden.
In de eerste plaats is Massief NT een merk van hoge
kwaliteit. De platen zijn bijvoorbeeld standaard
voorzien van een acrylaat toplaag voor maximale
duurzaamheid. Het dubbelzijdige decor zorgt
vervolgens voor optimale esthetiek en verwerkingsrendement. Ook deze eigenschap geeft enorm veel
vrijheid én zekerheid in ontwerp en uitvoering. Daarbij
is Massief NT standaard uitgevoerd volgens
brandclassificatie Euroklasse B en worden de panelen
geleverd in vijf standaardafmetingen. Hierdoor hoeft er
bij de verwerking op de bouw nauwelijks materiaal
verloren te gaan.

Eenvoudige bevestiging en projectgarantie
Nog een groot voordeel van Massief NT: de bijzonder
eenvoudige bevestiging. Met lijm, torxschroeven, een
blind mechanische bevestiging of door te potdekselen
zitten de panelen in mum van tijd op de gevel
bevestigd. Plastica levert deze bevestigingsmaterialen
en kan daardoor ook projectgarantie verlenen. Op de
plaatmaterialen zit sowieso standaard 10 jaar
garantie.

Technische eigenschappen
Massief NT
Eenheid
Stootvastheid
Treksterkte / oppervlak
Buigsterkte
E-modulus

Waarde
kg/m2
kg/m2
n/mm2
n/mm2

Mechanische eigenschappen
> 40
> 80
> 90
> 9.500

Fysische eigenschappen
Warmtegeleidingscoëfficiënt
Warmteuitzettingcoëfficiënt
Waterdampdiffusieweerstand
Volumieke massa

w/mk
1/k
u
kg/m3

0,3
18 x 10-6
17.200
ca 1420

Licht- een weersbestendigheid
Kunstmatige verwering
EN ISO 4892-2 3000 u
UV-bestendigheid
EN ISO 4892-3 1500 u

EN 20105-A02 grijsschaal 4-5
EN 20105-A02 grijsschaal 4-5

Maatverandering in klimaatwisseling bij verhoogde temperatuur
6 mm lengterichting
≤ 0,15
6 mm breedterichting
≤ 0,25
Brandgedrag volgens EN 13501-1
Euroklasse B - s2, d0

Specificaties en afmetingen
Afmetingen
2140 x 1060 mm
2800 x 1300 mm
4100 x 1300 mm
2800 x 1850 mm
4100 x 1850 mm

Talloze toepassingen

gevels, balkons, privacyschermen, dak- en gootranden,
luifels, boei- en reclameborden, borstweringen,
dakkapellen, sandwichpanelen en buitenvloeren

Duurzaam

Diktes en toleranties
6 mm ± 0,40 mm
8 mm ± 0,50 mm
10 mm ± 0,50 mm
13 mm ± 0,60 mm

slijtvast, kleurvast, onderhoudsarm, krasvast, weers-,
corrosie- en chemicaliënbestendig, vuilafstotend

Plaatgewichten
6 mm = 8,6 kg/m2
8 mm = 11,3 kg/m2
10 mm = 14,2 kg/m2
13 mm = 18,5 kg/m2

Unieke eigenschappen

standaard Euroklasse B, dubbelzijdig decor, vijf
standaardafmetingen, acrylaat toplaag, kleurkoppeling
met Plastica interieurproducten, levering bijbehorende
bevestigingsmaterialen
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uni-kleuren

Massief NT uni-kleuren

Alle kleuren van
de regenboog
Van petroleumgroen tot rubino rood; het aanbod van Massief NT
Uni-kleuren is zeer divers en uitgebreid. Wij bieden u de keuze uit
maar liefst 53 kleuren, die ook in mat of in een unieke hoogglans
kunnen worden uitgevoerd.
Voor elk type project de juiste tint. Bruin-en roodtonen
voor een meer ingetogen sfeer, of juist fel geel en blauw
voor een frisse, open look. Door te spelen met rustige
en meer aanwezige kleuren ontstaan de meest
verrassende combinaties.
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Vooral bij gevels met uitgesproken kleurcombinaties
zijn de unieke producteigenschappen van Massief NT
ijzersterke troeven. Dankzij de gesloten acrylaat
toplaag zijn de panelen beduidend beter beschermd
tegen uv-straling dan plaatwerk met bijvoorbeeld een
toplaag van melamine. Elk type gevelbeplating wordt in
de loop der jaren beïnvloed door zonlicht, maar de
Massief NT Uni-kleuren behouden dankzij hun
beschermende toplaag opmerkelijk langer hun originele
tint.
Op de hierna volgende pagina’s staan de leverbare
Massief NT Uni-kleuren kleuren overzichtelijk
weergegeven met daarbij projectvoorbeelden waar
deze gevelplaten zijn toegepast. Geïnspireerd geraakt?
Neem contact met ons op voor de aanvraag van
plaatmonsters of maak een afspraak voor een
bezichtiging in ons Inspiratum.

0237 NT Gentiaan blauw

0717 NT Atlantic

Blauw voor rust
en overzicht
0702 NT Donkerblauw
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uni-kleuren

0706 NT Polarblauw

0712 NT Staalblauw

met ton sur ton
bereik je meer
0703 NT Pastelblauw
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PROJECT: Kantoorpand te Amsterdam
Realisatie: 2001
Kleuren: 0077 NT, 0717 NT, 0703 NT
Bevestiging: geschroefd

0617 NT Petroleumgroen

0609 NT Nevelgroen

0620 NT Grijsgroen

0630 NT Zeegroen
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uni-kleuren

Project: Woningen
Adres: Rijswijkse Landingslaan in Den Haag
Realisatie: 2001
Kleur: 0623 NT
Bevestiging: verlijmd

0592 NT Kiwigroen

0663 NT Resedagroen

0662 NT Jadegroen

0725 NT Geelgroen
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0611 NT Licht olijfgroen

veel groen in een
uitgesproken stijl
0612 NT Olijfgroen

0059 NT Donkergroen

0591 NT Dennengroen

0623 NT Groen

0598 NT Zaans groen
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uni-kleuren

0733 NT Sanitair wit
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0693 NT Orchidee

0692 NT Oud rose

Project: Appartementen
Adres: Mascagnistraat in Tilburg
Realisatie: 2012
Kleuren: 3003 NT, 0776 NT
Bevestiging: verlijmd

0689 NT Dieprood

0674 NT Maanrood

3003 NT Rubino rood

3007 NT Zwartrood

0627 NT Sanitairbeige

0651 NT Crème

0680 NT Wijnrood

0661 NT Terracotta

0691 NT Bordeauxrood

Durven
te spelen
met diverse
kleuren
PA G I N A 19

uni-kleuren

warm Geel combineren
met natuurlijk hout

0851 NT Winterwit

PA G I N A 2 0

0647 NT Goudgeel

0065 NT Ivoor

0736 NT Saffraangeel

0687 NT Maïsgeel

0073 NT Licht ivoor

0066 NT Zand

0657 NT Koffiebruin

0634 NT Beige

0645 NT Tabak

0654 NT Jasmijn
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uni-kleuren

0080 NT Zwart

0776 NT Betongrijs

0742 NT Kiezelgrijs

0070 NT Carbongrijs

0074 NT Pastelgrijs

0085 NT Wit

Project sporthal
Adres: Groen van Prinsterersingel in Gouda
Realisatie: 2012
Kleuren: 0085 NT, 0741 NT, 0747 NT, 0075 NT, 0077 NT
Bevestiging: verlijmd
Project rechterpagina: school
Adres: Burgemeester Philipsenstraat 2 in Goirle
Realisatie: 2011
Kleuren: 0776 NT
Bevestiging: gepotdekseld
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0741 NT Berkengrijs

0747 NT Middengrijs

0075 NT Donkergrijs

Strakke looks met
fraai grijs en wit
0077 NT Antracietgrijs
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houtdessins

Massief NT houtdessins

Kiezen voor hout
is kiezen voor sfeer
Massief NT Houtdessins zijn een van de populairste
geveldecoren binnen ons assortiment. Niet verwonderlijk, deze
dessins geven gebouwen een opgeruimde, chique en
tegelijkertijd strakke uitstraling.

De houtdessins van Massief NT zijn haast niet van echt
hout te onderscheiden, maar bieden wel de voordelen
van duurzaam, onderhoudsarm en slijtvast kunststof.
U heeft bij ons de keuze uit 20 verschillende
houtmotieven, die ook in hoogglans decoren leverbaar
zijn. Of wat dacht u van de mat decoren? Hierdoor
komen de dessins nog beter tot zijn recht. Het resultaat
is indrukwekkend.
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Het assortiment omvat een gevarieerd aanbod
houtdessins. Zoekt u chic mahoniehout?
Heeft u misschien liever licht kersenhout aan de
gevel? Of gaat uw voorkeur toch uit naar teak?
De keuzevrijheid in houtdessins van Massief NT is
ongekend.
Op de hierna volgende pagina’s staan alle houtmotieven overzichtelijk weergegeven met daarbij
projectvoorbeelden waar deze gevelbekleding is
toegepast. Geïnspireerd geraakt? Neem contact met
ons op voor de aanvraag van plaatmonsters of
maak een afspraak voor een bezichtiging in ons
Inspiratum.

Project: Appartementen
Adres: Regenboogven en Blauwven in Veldhoven
Realisatie: 2006
Kleuren: 0125 NT
Bevestiging: verlijmd

0125 NT Natuur eiken

0796 NT Chipwood

0797 NT Tirano noten
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houtdessins

0037 NT Indian apple

0213 NT Mahonie

0270 NT Licht kersen

een fraai contrast
van materialen
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0798 NT Tambora

Project: Kantoorpand
Adres: Jagersveld 2 in Uden
Realisatie: 2010
Kleur: 0270 NT
Bevestiging: gepotdekseld

0801 NT Grijze den

0803 NT Gebeitst grenen
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houtdessins

details krijgen
meerwaarde

0601 NT Appel rood
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1260 NT Teak

0272 NT Kersen

Project links: Appartementen
Adres: Pieter Callandlaan in Amsterdam
Realisatie: 2010
Kleur: 0601NT
Bevestiging: geschroefd
Project rechts: kantoorpand
Adres: Anna van Saksenlaan in Den Haag
Realisatie: 2012
Kleur: 1260 NT
Bevestiging: geschroefd
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houtdessins - AFRO

0162 NT Afro sahara
Project boven: appartementen
Adres: Santplaet in Maassluis
Realisatie: 2012
Kleur: 0162 NT, 0168 NT
Bevestiging: verlijmd
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Project rechts: appartementen
Adres: ‘s Gravenhof in Ridderkerk
Realisatie: 2007
Kleur: 0161 NT
Bevestiging: gepotdekseld

verschillende
houtdessins
combineren geeft
een luxe uitstraling

0161 NT Afro natuur
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houtdessins - AFRO

0160 NT Afro maron

0169 NT Afro robijn

0163 NT Afro havanna

0158 NT Afro grijs

0159 NT Afro zwart
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0168 NT Afro rood

Creëer mooie
kleurcombinaties
Project: woningen
Adres: Salahutuplein e.o. in Vught
Realisatie: 2005
Kleur: 0159 NT, 0160 NT, 0161 NT
Bevestiging: verlijmd
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fantasie

Massief NT fantasie

Natuurlijke
verbeelding
Wie een echt verrassende sfeer wil creëren, kiest voor
Massief NT Fantasie. Een aantal Fantasie-decoren heeft dezelfde
uitstraling als echt metaal. Ideaal voor gebouwen die in een
landelijke omgeving staan, of juist om een fraai contrast weg te
zetten in een stedelijke ambiance. Laat uw fantasie de vrije loop.
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0026 NT Prado alu grijs

We hebben 19 verschillende decoren in ons
assortiment opgenomen. Op de hierna volgende
pagina’s staan alle Fanatasie-decoren overzichtelijk
weergegeven met daarbij projectvoorbeelden waar
deze gevelbekleding is toegepast. Geïnspireerd
geraakt? Neem contact met ons op voor de aanvraag
van plaatmonsters of maak een afspraak voor een
bezichtiging in ons Inspiratum.

0794 NT Patina brons

0027 NT Prado agaat grijs

0028 NT Prado bruin

0792 NT Patina grijs

0793 NT Patina tin

Niet van echt metaal
te onderscheiden
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0795 NT Donker meriet

fantasie

0330 NT Navy
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0328 NT Alu

eenvoudig een
verrassende sfeer

0156 NT Patina

Project: multifunctioneel scholengebouw
Adres: Laan van Heyne Altena in Heinenoord
Realisatie: 2004
Kleur: 0156 NT
Bevestiging: geschroefd

Project linkerpagina: (dak) Kantoorpand
Adres: Mississippidreef in Utrecht
Realisatie: 2005
Kleur: 0156 NT
Bevestiging: gepotdekseld
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fantasie

Uw fantasie
bepaalt de ongekende
mogelijkheden

Project: appartementen
Adres: Tonselsedreef in Harderwijk
Realisatie: 2003
Kleur: 0532 NT
Bevestiging: verlijmd/geschroefd
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0532 NT Zilvergrijs

0078 NT Actec

0079 NT Maya
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fantasie

0825 NT Java pebble

0826 NT Java zand

0327 NT Java bruin

0326 NT Java zwart

0325 NT Java grijs
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0827 NT Java azure

Massief authentic
elegante uitstraling
Het Authentic-paneel heeft dankzij een speciale
opbouw van de kernpapieren en de perscondities een
eigen, unieke look. Het geeft gebouwen een levendige
en tegelijkertijd elegante uitstraling. De platen
vergrijzen licht onder invloed van het weer.

Specificaties
Afmetingen
4100 x 1850 mm (7,59 m²)
Diktes
6 - 8 - 10 - 12 mm

AT11 Authentic natura

Massief NT ice
The icing on the cake
U kent ongetwijfeld de Engelse uitdrukking the icing
on the cake, ofwel de kers op de taart. Zo zou u de
Ice-gevelplaten van Massief NT ook kunnen
bestempelen. Het oppervlak van deze beplating heeft
een metallic/zilverachtige uitstraling dat onder de
invalshoek van het licht verandert. Een bijzondere
toplaag voor net dat beetje extra uitstraling; the icing
on the cake. Het getoonde decor is standaard, maar het
Ice-effect kan op meerderde Plastica Uni-kleuren
worden toegepast.

Specificaties
Afmetingen
2800 x 1300 mm (3,64 m²)
4100 x 1300 mm (5,33 m²)

0085 NT Wit-Ice

Diktes
6 - 8 - 10 - 12 mm
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hoogglans en mat
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Massief NT Hoogglans en mat

Een glansrijk succes
voor elke gevel
Bent u op zoek naar een stralende en intense kleurbeleving van
uw gebouw? Massief NT zorgt ervoor dat u uw gevel kunt
bekleden met panelen die zijn voorzien van een exclusieve
hoogglans coating. Een unieke optie, want Massief NT is de enige
gevelplaat met een dergelijke fraaie hoogglansafwerking op de
markt.

Weerkaatsing van het zonlicht geeft extra finesse en
klasse aan uw gevel. De hoogglans toplaag is leverbaar
op de gehele kleurencollectie. Zowel op de unikleuren,
als op de fantasie- en houtdessins. En in combinatie
met een matte uitvoering kunnen prachtige contrasten
gecreëerd worden. En ook voor de matte uitvoering
geldt dat deze in de gehele kleurencollectie geleverd
kan worden.
Geïnspireerd geraakt? Neem contact met ons op voor
de aanvraag van plaatmonsters of maak een afspraak
voor een bezichtiging in ons Inspiratum.

Specificaties
Afmetingen
4100 x 1300 mm
Diktes
8 - 10 - 12 mm

Project: Bedrijfspand
Adres: Zanddonkweg 1 in Waalwijk
Realisatie: 2013
Kleuren: 0168 HG (hoogglans), 0085 NT
Bevestiging: verlijmd
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MVO

MVO-bedrijf in hart en
nieren
Het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de laatste
jaren bij veel bedrijven een steeds belangrijker thema geworden. Ook
Plastica Plaat BV loopt voorop als het gaat om verantwoord ondernemerschap.
Als eerste bedrijf in bouwmaterialen zijn wij MVO gecertificeerd op niveau 3 van
de MVO-prestatieladder. Benieuwd wat dit voor u als klant betekent?
Adjunct-directeur Gert Snoeren geeft uitleg.
MVO is een term die voor een breed scala aan normen
en waarden wordt gebruikt. Vrijwel iedereen kent het
managementconcept van de drie P’s (People, Planet en
Profit) op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op
basis van deze drie begrippen is de MVO-Prestatieladder opgesteld, waarbij kernthema’s als een goed
bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden,
maatschappelijke betrokkenheid, consumentenbelangen, 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 gecertificeerd 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-certificaat hebben ontvangen, hebben we
weer een aantal concrete acties ondernomen. Naast
het sponsoren van enkele lokale sportverenigingen en
evenementen en het aanbieden van stageplaatsen,
hebben we onze transporten 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 hebben staan. Gert vult aan: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat onze hele
onderneming aan. Elk jaar worden er doelstellingen
bepaald welke verbeteringen mogelijk zijn op
MVO-vlak. Doordat MVO ook onder onze medewerkers
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.
Bovendien denken we na over de aanleg van
zonnepanelen en het gebruik van energiezuinige
verlichting. Zo dragen wij allemaal onze maatschappelijke 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 doelstelling 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 selecteren, vormt tevens
een voordeel voor u als klant. Bedrijven die zich
bezighouden met duurzaam ondernemen presteren
immers veel beter, waardoor u een beter product
ontvangt!”
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Kleurechtheid

Hoogst haalbare score in theorie en praktijk

Massief NT kleuren
blijven Echt mooi
Massief NT kleurt al jaren het straatbeeld. En daar zijn we trots
op. Want of de panelen nu 1 of 10 jaar geleden zijn gemonteerd,
gebouwen en woningen blijven hun glans behouden. Dit blijkt
overigens niet alleen in de praktijk. Ook voor de ultieme
kwaliteitstest slaagt Massief NT sinds jaar en dag cum laude.

De kleurbestendigheid van een gevelplaat kan op
verschillende manieren gemeten worden. Bij de ISO
A03 test gaat het om de mate van veroudering en
verwering. Deze grijsschaal wordt ook wel ‘staining’
genoemd. Voorwaarde is dat het decor niet vlekkering
mag teruglopen. Echter de terugloop van de kleur wordt
niet beoordeeld. Massief NT gaat een stapje verder en
is getest volgens de ISO A02, ofwel ‘colour fastness’test. De kleurtoon mag hierbij niet verschuiven en het
pigment in de plaat moet stabiel blijven. Bij deze test
scoort Massief NT bijna de hoogste haalbare score 4-5,
ruim boven de minimale norm van 3. Rood blijft
bijvoorbeeld dus gewoon rood en verloopt niet naar
roze.

Project: School
Adres: Paul Krugerlaan in Ermelo
Realisatie: 2002
Kleur: 0162 NT
Bevestiging: verlijmd/geschroefd

De decoren van Massief NT verslaan de tand des tijds,
jaar in jaar uit. Dit blijkt zowel uit de test maar ook de
praktijk laat sprekende voorbeelden zien. Bovendien
geven wij 10 jaar garantie op het kleurbehoud.
Wederom een bewijs van de veelzijdigheid van
Massief NT gevelbekleding.

Fotografie: oktober 2013
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“De decoren van Massief NT
verslaan zonder twijfel de tand des tijd”
Project Realisatie: 2002 - Project Fotografie: 2013
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digitaaldruk

massief nt digitaaldruk

onbegrensde
creativiteit
Laat uw creatieve geest de vrije loop met
Massief NT Digitaaldruk. De ontwerpmogelijkheden
zijn onbegrensd. Uw eigen print, foto, digitaal ontwerp
of tekening wordt verwerkt in het oppervlak van een
Massief NT-plaat. Massief NT Digitaaldruk is overal
inzetbaar. Voor gevels dus, en ook voor reclameborden,
PA G I N A 4 8

plattegronden, routeborden, logodragers en de meest
uiteenlopende design-elementen. Bedenkt u het maar.
Het kan! Massief NT Digitaaldruk is hét alternatief voor
zeefdruk en folie en is bovendien krasvast en
weersbestendig.

Specificaties
Om uw ontwerp in het oppervlak van de plaat
te kunnen verwerken, dient een witte rand van
20 mm aan alle kanten van het plaatoppervlak vrij te blijven.
De complete handleiding is te downloaden op
www.plastica.nl
Afmeting plaat
2140 x 1060 mm
2800 x 1300 mm
4100 x 1300 mm
Diktes
6 - 8 - 10 - 12 mm

Bedrukbaar bereik
2100 x 1020 mm
2760 x 1260 mm
4060 x 1260 mm

P938 Druppels

P939 Grafitti

P940 Inkt

P941 Bliksem
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digitaaldruk 3D

massief nt digitaaldruk 3D

gezichtsbedrog of niet
Laat uw creatieve geest de vrije loop met
Massief NT Digitaaldruk 3D. De ontwerpmogelijkheden
zijn onbegrensd. Digitaaldruk 3D is overal inzetbaar en
is bovendien krasvast en weersbestendig. We hebben
een collectie van 3D-decoren in ons assortiment
opgenomen. Digitaaldruk 3D geeft gevels diepte en een
verrassende uitstraling. U zult meerdere keren moeten
kijken of uw ogen u wel of niet voor de gek houden. Het
driedimensionale effect is levensecht. Kijkt u zelf maar.

P947 Natuur

P943 Kegel
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P383 Gras

P944 Circel

P617 Klimop

P948 Letters

P946 Golf goud groot

P717 Panelen

P945 Golf grijs klein

P950 Knisper

P092 Metselwerk 1

P093 Metselwerk 2

P949 Bubbels

P094 Metselwerk 3
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ZAGERIJ en bewerkingen

Massief NT
op maat
Zagen, boren en frezen
Om snel in te spelen op speciale klantenwensen, beschikt Plastica over een eigen
zagerij. Hier wordt Massief NT op maat gemaakt en kunnen de panelen worden
gefreesd en voorgeboord. De zagerij kan razendsnel reageren.
Onze zagerij werkt met hoogwaardige computergestuurde apparatuur, zogeheten CNC-machines.
Hierdoor is het mogelijk om uiterst nauwkeurig en snel
te zagen, boren of frezen. De mogelijkheden zijn
bovendien ongekend. Neem de freesmachine,
bijvoorbeeld. Daarmee kunnen niet alleen hoekjes
worden afgewerkt, maar ook de meest uiteenlopende

logo’s, vormen en letters in een plaat worden
gefreesd. De mogelijkheden zijn eindeloos. De
geavanceerde apparatuur maakt het eveneens
mogelijk om panelen te nummeren en in de gewenste
volgorde op pallets te stapelen. Dit bevordert de
snelheid op de bouw enorm.

Het kan voorkomen dat een Massief NT-paneel op
de bouwplaats zelf op maat moet worden gemaakt.
Gelukkig zijn al onze platen uitstekend met
hardmetalen gereedschappen te bewerken.
Om een plaat te zagen, kunt u het beste gebruik
maken van een cirkelzaag met een trapeziumvlaktand
(negatief geslepen). Deze tandvorm heeft een zeer
hoge standtijd, en dat zorgt voor een optimaal
resultaat. Sommige zaagsnedes vragen om ander
gereedschap, zoals een lintzaag of decoupeerzaag.
Vaak wordt die laatste ingezet voor uitsparingen in
de plaat. Gebruik als u aan de slag gaat met een
decoupeerzaag zaagbladen van gehard staal en
met een medium tandgrootte. Zorg daarbij dat de
binnenhoeken niet scherp zijn uitgezaagd om zo
inscheuren te voorkomen. We raden dan ook aan om
deze hoeken uit te boren of rond te frezen.

Boren en frezen
Voor het boren van gaten gebruikt u spiraalboren (HSS)
voorzien van een widia-punt met een hoek ≤ 90˚.
Gaten voor inserts, deuvels en hang- en sluitwerk
maakt u met boor met centreerpunt. Om uitsplintering
aan de booruitgang te voorkomen, legt u simpelweg een
plaat hardhout of multiplex onder het Massief NTpaneel.
Als u de randen van een paneel wilt afwerken, kiest u
een handbovenfrees of een vaste tafelfrees met een
hardmetalen frees. Een gefreesd paneel ziet er niet
alleen fraaier uit dan een onbewerkte plaat, de randen
zijn ook nog eens beter beschermd. U kunt de panelen
natuurlijk zelf frezen, maar als u wilt, nemen wij dat
werk voor u uit handen. Er zijn bij ons talloze
facetranden en profileringen mogelijk.
Voor het frezen, afwerken en ook voorboren gebruiken
we een CNC-machine die computergestuurd en
volautomatisch de bewerkingen uitvoert. Het beste
resultaat gegarandeerd. Elke keer weer.
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verkoop

Meedenken in
oplossingen
Joyce Knulst geeft leiding aan de verkoop binnendienst. In haar werk krijgt ze
dagelijks met klanten te maken die een beroep doen op haar flexibiliteit. “Als het
moet, kunnen we onze planning volledig omgooien. Plastica denkt altijd mee in
oplossingen.”
De ogen van Joyce glinsteren wanneer ze over haar
werk spreekt. “Deze functie is helemaal mijn ding. Het
contact met relaties, het meedenken in oplossingen
voor projecten vind ik geweldig om te doen. Dit werk
vraagt de nodige flexibliteit om onze klanten optimaal
van dienst te zijn. We krijgen de gekste verzoeken.”
Joyce geeft als voorbeeld een klant die ’s middags om
drie uur belde met de vraag of er voor vijf uur nog een
levering kon worden gedaan. “Dat kan! In zo’n geval zet
je alle zeilen bij om hem te helpen. Gelukkig kunnen wij
met hen meedenken en zijn onze transportafdeling en
magazijn flexibel genoeg om dit soort uitdagingen aan
te gaan.” Ander voorbeeld: “Een klant belt voor
materiaal, maar we hebben het zelf niet meer liggen.
Dan ga je kijken bij relaties of zij materiaal beschikbaar
hebben om die andere klant te kunnen helpen. Het is
soms flink puzzelen, maar het gaat er mij om dat de
klant weet dat-ie bij Plastica moet zijn voor
topservice.”

Eindeloze mogelijkheden
“Zo flexibel als Plastica is, zo veelzijdig zijn ook onze
Massief NT-producten en overige exterieurmaterialen.
We bieden onze klanten een breed assortiment kleuren
en dessins die aansluiten op onze interieurproducten.
Je kunt dus van buiten naar binnen werken en
andersom. Helemaal top is de mogelijkheid om met
digitaaldruk zelf een ontwerp voor de panelen te
maken. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.
De grens van de mogelijkheden ligt bij de creativiteit
van de ontwerper.” Met onze gevelplaten kunt u dus
alle kanten op. Bovendien zijn de panelen ontzettend
praktisch. “Ze zijn, op de digitaaldruk-platen na,
allemaal dubbelzijdig. Mocht er een kras op komen,
dan draai je het paneel gewoon om. Daarbij leveren wij
de platen in vijf afmetingen, waardoor het zaagverlies
uiteindelijk minimaal is.”

gevelbeplating, is bijvoorbeeld standaard bij
Massief NT. Wanneer ons technisch team helpt bij
de opstart van een project en er wordt gewerkt
volgens onze montagevoorschriften (met onze
bevestigingsmaterialen) geven we zelfs tien jaar
projectgarantie. We hebben enthousiaste en kundige
servicemedewerkers die op de bouw de bevestigingstechnieken demonstreren. Het monteren van een plaat
is kinderspel, zelfs ik kan het.”

“Mij gaat het
erom dat de klant
weet dat-ie bij
Plastica moet zijn
voor topservice”

Eenvoudig aanbrengen
“Ons plaatwerk voldoet aan strenge veiligheidseisen.
Euroklasse B, een van de hoogste normeringen voor
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showroom

laat u inspireren door de vele dessins en materialen in ons

Inspiratum
Het Inspiratum is veel meer dan alleen
een showroom. Het is dé plek om
geïnspireerd te raken door de fraaie en
uitgebreide collectie van Plastica. We
laten u de mogelijkheden van onze
producten zien in een ontspannen,
huiselijke setting. Hier ‘proeft’ u op uw
gemak van de tientallen verschillende
materialen, kleurencollecties, dessins en
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bewerkingsmogelijkheden. Het Inspiratum
is ook de aangewezen ruimte waar onze
vertegenwoordigers presentaties geven
en waar we u kunnen ontvangen voor
informele aangelegenheden. Kom
proeven en laat u inspireren in het
Inspiratum. U bent van harte welkom!

Bekijk en voel de Massief NT-monsters in ons
Inspiratum en raak geïnspireerd door de
keuzevrijheid die onze gevelbekleding u biedt.
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magazijn

‘Als alles op tijd in de
vrachtwagen zit, ben ik
een gelukkig mens’

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.
Om snel en op tijd te leveren, beschikt Plastica over
drie grote magazijnen met een gigantische voorraad
plaatwerk. Duizenden 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 aflevering.
“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 wekelijks
binnenkomen. “De voorraad is groot. En dat is
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belangrijk voor ons. We kunnen zo snel leveren aan
onze klanten en flexibel zijn. Er ligt hier van alles, ik
denk wel zo’n dertig productgroepen. De standaardkleuren van de Massief NT-collectie zijn hier
bijvoorbeeld altijd op voorraad.”

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.”

“Dankzij de grote voorraad
kunnen we snel leveren en flexibel zijn”
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certificering

Kwaliteit is
de standaard
Massief NT staat bekend als een merk van hoge kwaliteit. Dat vinden niet
alleen dealers, aannemers en architecten die met onze producten werken.
Ook keurmerkinstanties geven hun blijk van vertrouwen.
Massief NT draagt allereerst een CE-markering. Dit is
het teken dat de gevelbekleding voldoet aan de
essentiële vereisten op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu. Massief NT kent ook een
Euroklasse B, s2 d0-classificatie volgens de
Eurobrandklasse NEN-EN 13501-1. Dat betekent dat
onze materialen heel moeilijk brandbaar en daarmee
ontzettend veilig zijn.
Massief NT is voorzien van een KOMO attest-metproductcertificaat, het bewijs dat de gevelplaat
voldoet aan de relevante wet- en regelgeving in de
bouw, zoals het Bouwbesluit.
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European Standard EN 13501-1
Euroklasse
A1
A2
B
C
D
E
F

Bijdrage aan brand
Geen enkele bijdrage
Nauwelijks bijdrage
Erg beperkte bijdrage
Bijdrage
Hoge bijdrage
Zeer hoge bijdrage
Gevaarlijke bijdrage

Praktijk
Niet brandbaar
Praktisch niet brandbaar
Heel moeilijk brandbaar
Brandbaar
Goed brandbaar
Zeer brandbaar
Uiterst brandbaar

K-4345

bevestiging

lijmen, schroeven, potdekselen of blind mechanisch

Makkelijk monteren
Het bevestigen van onze gevelpanelen gaat simpel en snel. We hebben vier uitgekiende bevestigingsystemen ontwikkeld
voor een veilig en duurzaam resultaat. We geven zelfs projectgarantie als u met onze montagemiddelen werkt.

20 - 100 *

20 - 100 *

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

20 - 100 *

20 - 100 *

Ventilatie

20

Het is van groot belang om achter de gevelplaten een
doorgaande ventilatie te creëren met een minimale
diepte van 20 mm. De hoogte van de gevel bepaalt de
grootte van de ventilatieopening:

a

a

20

20

Fixatiepunt

a Horizontaal

Dilatatiepunt

b Verticaal

Bevestigingsafstanden
De bevestigingsafstanden zijn afhankelijk van de dikte
van de Massief NT-platen. Onderstaande tabel geeft
een indicatie van de plaatdikte en de bevestigingsafstand die daarbij hoort.

a

Bevestigingsafstanden, zowel

Plaatdikte in mm

horizontaal als verticaal bij: 6

8

2 steunpunten (in mm)

470

620 770

960

3 steunpunten (in mm)

600

770 920

1210

60

80

100

Hoogte

Ventilatie

0-5 m

20 cm per m

5-10 m

50 cm2 per m1

* bevestigingsafstanden

10-20 m

70 cm2 per m1

min. 20 mm en max.

2

1

20

10

100

13
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bevestiging - lijmen

lijmen

Plastiflex-NT Lijmbevestigingssysteem
Speciaal voor het lijmen van Massief NT
-beplating heeft Plastica het KOMOgecertificeerde Plastiflex-NT Lijmbevestigingssysteem. Het lijmen van de panelen is eenvoudig, maar dient wel zorgvuldig te gebeuren.
Het resultaat is een fraaie, onzichtbare
bevestiging van het plaatmateriaal.
Plastiflex-NT maakt een blinde bevestiging al
vanaf 6 mm plaatdikte mogelijk.

Het Plastiflex-NT Lijmbevestigingssyteem bestaat uit:
Plastiflex-NT
Een polyurethaanlijm, elastisch, sneldoorhardend,
overschilderbaar en toepasbaar op diverse draagconstructies.
Plastiflex Primer S
Wordt gebruikt als voorbehandeling van hout en andere
zuigende ondergronden bij verlijming met Plastiflex-NT.

Plastiflex Remover
Wordt gebruikt voor het verwijderen van niet uitgeharde
Plastiflex-NT.
Plastiflex Kleefband
Voor tijdelijke fixering. De dikte van 3 mm zorgt voor de
juiste lijmlaagdikte tussen de plaat en de achterliggende
constructie.

Plastiflex Improver-S
Wordt gebruikt voor het reinigen van de lijmvlakken
aan de achterzijde van de Massief NT-platen.
K-4345

Het verlijmen van Massief NT-gevelbekledingsplaten met Plastiflex-NT dient zorgvuldig in 7 stappen te worden uitgevoerd.
Stap 1: Voorwaarden klimatologische
omstandigheden
• Plastiflex-NT niet toepassen bij vochtige
omstandigheden zoals dauw, mist, regen,
hagel en sneeuw. De maximale luchtvochtigheid is 70%. De buitentemperatuur
moet minimaal 5 en maximaal 35 °C zijn.
Belangrijk: bij een dalende temperatuur
neemt de luchtvochtigheid af, waardoor
de doorharding van de lijm meer tijd vergt.
De buitentemperatuur mag daarom zeker tot
5 uur na de verlijming niet beneden 5 °C dalen.
• Voorwaarden achterconstructie:
•  De verticale houten regels moeten voldoende
breed zijn en van blijvende duurzaamheid.
•  De juiste h.o.h.-afstand van het regelwerk
aanhouden (zie hiervoor pagina 59).
•  Voldoende ventilatie achter de panelen.
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Stap 2: Behandeling houten regels

Stap 3: Beschermfolie en lijmvlakken

• Geschaafd en winddroog.
Vochtigheidsgehalte maximaal 15%.
• Plastiflex Primer-S goed schudden voor gebruik
(de kogel in het blik moet goed hoorbaar zijn).
Dun en geheel dekkend aanbrengen met een
verfroller of schone kwast.
• Zie droogtijden en verbruik.

• V erwijder, indien aanwezig, de folie van de panelen
Massief NT.
• Om een optimale hechting tussen lijm en paneel te
verkrijgen is het noodzakelijk om de lijmvlakken te
behandelen. Breng Plastiflex Improver-S aan met
een schone, niet draderige doek of tissuepapier.
• Zie droogtijden en verbruik.
• Plastiflex Improver-S nooit aan de zichtzijde van de
panelen gebruiken.

Stap 4: Aanbrengen kleefband

Stap 5: Aanbrengen Plastiflex-NT lijm

Na de droogtijd van de Plastiflex Primer-S kan het
kleefband (12 x 3,2 mm) over de gehele lengte van de
verticale houten regels worden aangebracht.
Zorg ervoor dat het regelwerk, waarop de Plastiflex
Primer-S is aangebracht, schoon en droog is
(eventueel reinigen met een droge borstel). Het
kleefband zorgt voor een tijdelijke fixatie en een
minimale lijmlaagdikte van 3 mm.

• P atronen 300 ml: doorboor het membraan aan de
spuitzijde en draai de spuitmond met V-insnijding
op het patroon.
• Worsten 600 ml: snijd de sluitclip ruim voldoende
van de worst af. Plaats de worst vervolgens in het
pistool waarop de spuitmond met V-insnijding is
geplaatst.
• Gereedschap: een goed hand-, luchtdruk- of
electrisch pistool.
• Aanbrengen: zorg voor een minimale afstand
van 10 mm tussen lijmrups. Voor details zie
onderstaande tekeningen.

Massief NT
Plastiflex-NT
Plastiflex Primer-S
Regelwerk
Dubbelzijdig Kleefband
Verbindingsregel
Massief NT
Plastiflex-NT
Plastiflex Primer-S
Regelwerk
Dubbelzijdig Kleefband

Eindregel
Massief NT
Plastiflex-NT
Plastiflex Primer-S
Regelwerk
Dubbelzijdig Kleefband

12 mm

De V-insnijding van de spuitmond zorgt ervoor dat de
lijm in een driehoeksvorm van ca. 8 x 12 mm kan
worden aangebracht. Hierdoor zijn bij het plaatsen van
het betreffende paneel luchtinsluitingen uitgesloten.
Dit is noodzakelijk om een optimale lijmverbinding tot
stand te brengen.

Tussenregel

8 mm

Aanbrengen

Stap 6: Verwijderen beschermfolie
kleefband
• F olie van het Plastiflex-kleefband verwijderen op de
plaatsen waar de panelen worden verlijmd.

Driehoeksvorm

Worst 600 ml

Patroon 300 ml

Stap 7: Lijmen, positioneren en fixeren
• D e Plastiflex Improver-S aan de achterzijde van de
plaat moet volledig droog en kleefvrij zijn voordat
met het aanbrengen van de lijm mag worden
begonnen.
• De verwerkingsvoorschriften van het Plastiflex-NT
lijmbevestigingssysteem gelden voor een
maximale plaatlengte van 2800 mm. Neem voor
het verlijmen van grotere plaatlengtes of meer
informatie over Plastiflex-NT contact op met het
Plastica-exterieurteam.
• Panelen aanbrengen: plaats het paneel in de juiste
positie, zonder dat deze in contact komt met het
kleefband. Eenmaal gepositioneerd, het paneel
goed tegen het kleefband aandrukken.
• Belangrijk: de verwerkingstijd tussen het
aanbrengen van de lijm en het plaatsen van het

paneel is maximaal 10 minuten.
• O vertollige, niet uitgeharde lijmresten kunnen
worden verwijderd met Plastiflex Remover.
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bevestiging - lijmen
Droogtijden en verbruik
Voorbehandelingsmiddel

Droogtijd minimaal *

Verwerken binnen

Plastiflex-NT

n.v.t.

10 minuten

Plastiflex Improver-S

10 min.

2 uur

Plastiflex Primer-S

30 min.

30 dagen (mits schoon)

* Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De gegevens gelden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Benodigde producten
Indicatie voor het berekenen van de benodigde Plastiflex-producten voor het regelwerk.
Product/verpakking

Verbruik per product/eenheid*

Plastiflex-NT: patroon à 300 ml

6 m1

3 m1

6 m1

Plastiflex-NT: worst à 600 ml

12 m

6m

12 m1

16,5 m1

8 m1

16,5 m1

Plastiflex kleefband: rol à 33 m

33 m

1

16 m

33 m1

Plastiflex Primer-S: blik à 250 ml

41 m1

31 m1

41 m1

Plastiflex Primer-S: blik à 1000 ml

165 m

125 m

165 m1

1

Plastiflex kleefband: rol à 16,5 m1
1

1

1

1

1

Indicatie voor het verbruik van Plastiflex® Primer-S en Improver-S.
Product/verpakking

Verbruik per blik*

Plastiflex Primer-S: blik à 250 ml

± 10 m2 plaatmateriaal

Plastiflex Primer-S: blik à 1000 ml

± 40 m2 plaatmateriaal

Plastiflex Improver-S: blik à 250 ml

± 18 m2 plaatmateriaal

Plastiflex Improver-S: blik à 1000 ml

± 75 m2 plaatmateriaal

* gebaseerd op een plaatafmeting van 1000 x 1000 mm, dikte 6 mm
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bevestiging - schroeven

schroeven

Plastica levert speciale roestvrijstalen
(kwaliteit RVS A4) torxschroeven met een
extra platte kop. Bovendien komt de kleur
van de kop overeen met de kleur van de
Massief NT-beplating. Hierdoor zijn de
schroeven na het bevestigen van de panelen
op de achterconstructie vrijwel onzichtbaar.
De schroeven hebben een spaanplaatschroefdraad, waardoor ze uitstekend
indraaien en centreren. Met de torxschroefsysteem van Plastica ontstaat in no-time
een strakke, muurvaste gevel.

Bevestigingsafstanden

Boorgaten

De bevestigingsafstanden zijn afhankelijk van de dikte
van de Massief NT-platen. Onderstaande tabel geeft
een indicatie van de plaatdikte en de bevestigingsafstand die daarbij hoort.

De diameter van het boorgat moet minimaal 1,5 keer
de diameter zijn van de schroef. De schroeven
centrisch en niet te strak aandraaien.

Plaatdikte

Bevestigingsafstanden, zowel
6 mm

8 mm

10 mm

13 mm

2 steunpunten (in mm)

470

620

770

960

3 steunpunten (in mm)

600

770

920

1210

* bevestigingsafstanden min. 20 mm en max.

60

80

100

100

horizontaal als verticaal bij:

Ventilatie bij daktrim en boeiboord
Om te voorkomen dat Massief NT te strak tegen de
daktrim gemonteerd wordt, is de ventilatieclip met
afstandhouder een handig hulpmiddel. Door gebruik
van deze clips wordt tussen de gevelplaat en daktrim
automatisch een ventilatieruimte van circa
13 mm gecreëerd. In combinatie met de zelfklevende
afstandhouders, is het bij boeiboorden mogelijk
Massief NT direct over het oude boeiboord heen te
monteren. De afstandhouder wordt ter hoogte van het
schroefgat geplaatst.
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bevestiging - potdekselen

potdekselen

Een andere manier om Massief NT snel en
gemakkelijk te bevestigen is potdekselen.
Dankzij de klem-en-groef-techniek is
voorboren niet nodig.
Speciale montageklemmen in de potdekselpanelen zorgen voor een solide bevestiging.
Deze potdeksel-panelen worden met de
klemmen op houten regels bevestigd.
Omdat de 6 mm dikke panelen in bijna elke
gewenste hoogte- en lengteverhouding zijn
te krijgen, is efficiënt materiaalgebruik voor
elke gevel gegarandeerd.

Leveringsmogelijkheden
Paneellengte:
		
Paneelhoogte:
		
Dikte:
Kleuren:
		
Montageklemmen:

2800 - 4100 mm
andere lengtes op aanvraag
250 mm (standaard)
andere hoogtes op aanvraag
6 mm
keuze uit de Massief NT
kleurencollectie
verpakt per 100 stuks

Ventilatie
Het is van groot belang om achter de panelen een
doorgaande ventilatie te creëren met een minimale
diepte van 20 mm.

Hoogtetabel
Onderstaande tabel geeft ongeveer de bereikte hoogte
in mm aan bij het gebruik van 1 tot en met 15 panelen.
Aantal rijen
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Paneelhoogte
200 mm

250 mm

300 mm

1

200

250

300

2

375

475

575

3

550

700

850

4

725

925

1125

5

900

1150

1400

6

1075

1375

1675

7

1250

1600

1950

8

1425

1825

2225

9

1600

2050

2500

10

1775

2275

2775

11

1950

2500

3050

12

2125

2725

3325

13

2300

2950

3600

14

2475

3175

3875

15

2650

3400

4150

Verticale doorsnede

1

2

3

1. Achterconstructie

2. Bevestiging & borging

3. Bevestiging bij voegen (1)

Massief NT-potdekselpanelen worden door middel van
montageklemmen gemonteerd op houten regels van
circa 50 mm breedte. De regels ter hoogte van de
voegen moeten een minimale breedte hebben van 75
mm. De h.o.h.-afstanden van de regels bedragen
maximaal 500 mm. De panelen worden van beneden
naar boven bevestigd. Als eerste wordt een stelstrook
massief (dikte 6 mm) waterpas gemonteerd waarop de
eerste rij montageklemmen worden bevestigd. Plaats
ter hoogte van een voeg twee klemmen. Zie ook ‘Bevestiging bij de voegen’.

Plaats het potdekselpaneel met de groef naar beneden
in de montageklem en schroef vervolgens nieuwe
klemmen boven dit paneel. Het volgend paneel zal de
vorige met ongeveer 25 mm overlappen. Ieder paneel
moet in het midden, naast de montageklem, met een
schroef worden geborgd om schuiven van het paneel te
voorkomen.

Achter de verticale voegen moet altijd een regel ter
ondersteuning zitten. Plaats twee montageklemmen,
links en rechts van de voeg, voor een stevige
constructie (zie ook ‘Achterconstructie’). Gebruik voor
de voegafdichting het Plastica-voegprofiel.

4

5

Plastica-exterieurteam
Raadpleeg het Plastica-exterieurteam voor
gedetailleerde montagevoorschriften en
technische informatie over de bevestigingsmethoden, of download de technische
brochures op www.plastica.nl.

Ventilatie

4. Bevestiging bij voegen (2)
Om de twee panelen en het voegprofiel tegen het
regelwerk te bevestigen hoeft slechts één montageklem te worden gebruikt, mits het bovenliggend paneel
op dezelfde regel geen voeg vertoont. Is dit wel het
geval, dan moeten er weer twee montageklemmen
worden gebruikt.

5. Hoekaansluiting
Bij zowel in- als uitwendige hoeken is het mogelijk de
potdekselpanelen in verstek uit te voeren. Buitenhoek:
zaag de panelen aan de uiteinden schuin af. De
bovenzijde van het potdekselpaneel moet, ongeacht de
paneelhoogte, altijd 9 mm korter zijn dan de onderzijde
van het paneel. Vervolgens met een bovenfrees een
verstekkant aan de uiteinden fresen. Binnenhoek: zaag
ook hier de uiteinden schuin af. Hier moet echter de
onderzijde 9 mm korter zijn dan de bovenzijde van het

paneel. Bij de binnenhoek hoeft geen verstekkant te
worden gefreesd. Bevestig EPDM-folie op de
achterliggende constructie ter hoogte van beide
hoeken. Het is ook mogelijk met Plastica-hoekprofielen
te werken, waardoor bovenstaande bewerkingen niet
nodig zijn.

6. Bevestiging laatste paneel
Het laatste paneel moet aan de bovenkant met
schroeven worden vastgezet. Deze schroeven vallen
onder de daktrim uit het zicht.

Het is van groot belang om achter de
gevelplaten een doorgaande ventilatieruimte
van minimaal 20 mm diep open te houden. De
hoogte van de gevel bepaalt de grote van de
ventilatieopening.
Gevelhoogte
0 -5 m
5 -10 m
10 -20 m

Ventilatie
20 cm² per m¹
50 cm² per m¹
70 cm² per m¹

Ventilatie bij daktrim en boeiboord
ventilatieclip met afstandhouder een handig
hulpmiddel. Deze clips houden tussen de
gevelplaat en daktrim 13 mm ventilatieruimte
open. In combinatie met zelfklevende
afstandhouders is het bij boeiboorden mogelijk
om Massief NT direct over het oude boeiboord
heen te monteren. De afstandhouder wordt ter
hoogte van het schroefgat geplaatst.
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bevestiging - modulo me05

modulo meo5

Met dit moderne gevelsysteem is het
mogelijk een gevel, maar ook binnenwanden, met een onzichtbare
mechanische bevestiging uit te voeren.
Voor de achterconstructie kan gekozen
worden voor een houten of aluminium
regelwerk.

Leveringsmogelijkheden

Toebehoren

Er zijn 2 systeemdelen leverbaar: Modulo 500 en
Modulo 1000. Deze zitten per 5 panelen verpakt.
Systeemdeel Afmeting
Werkende afmeting
Modulo 500 505 x 400 mm 495 x 394 mm
Modulo 1000 1000 x 400 mm 990 x 394 mm
Bevestigingsprofielen
Per doos à 100 stuks.
De bevestigingsprofielen zijn speciaal voor het ME05
systeem ontwikkeld en zijn inclusief montagehulp en
fixeerspijkers. Afhankelijk van de gevelopbouw zijn
per m2 ongeveer 11 bevestigingsprofielen nodig.

Voordelen
-

eenvoudige montage
gesloten horizontale en verticale voegen
voor professioneel en dhz gebruik
leverbaar in 8 standaard decoren, kant-en-klaar
verpakt en direct klaar voor montage
verpakt in handzame en licht te hanteren
verpakkingseenheid
vele ontwerpmogelijkheden door te variëren met
afmetingen en decoren
op aanvraag zijn alle decoren uit de Massief NT
én Plastica Interior Collection (interieur) mogelijk
het systeem gebruikt vaste bevestigingsafstanden
van 495 mm h.o.h.
een gunstige oplossing voor een mechanische
bevestiging met een 8 mm plaatdikte

buitenhoekprofiel

binnenhoekprofiel
Decoren

0161

NT Afro natuur

0272

NT kersen

AT11

Authentic Natura

0661

NT Terracatta

0733

HG Sanitairwit*

0077

NT Antracietgrijs

0634

0074

NT Beige

NT Pastelgrijs

* Hoogglans
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kruishoekprofiel

1. Voorbereiding
Om een optisch mooie en gunstige indeling van de
gevel te bereiken is het aan te bevelen om vooraf
een gevelplan te tekenen op basis van de standaard
afmetingen. Houd rekening met eventuele passtukken
bij vensters, deuren en hoeken. Vergeet hierbij niet de
dagkanten bij vensters en deuren en bekijk de
mogelijkheid om hiervoor eventueel reststukken te
gebruiken. Let hierbij wel op de gefreesde sponning, de
panelen kunnen niet gedraaid worden. Vaak is het, in
het kader van symmetrie van de gevel, beter om niet
met een heel paneel te beginnen. Bepaal met het
gevelplan de benodigde Modulo 500 en Modulo 1000
panelen.

2. Achterconstructie
Volg in alle gevallen de bouwvoorschriften en de
technische voorschriften voor montage van
Massief NT. Let vooral op de juiste ventilatie. Voor een
goede start van de montage van het ME05 systeem is
het belangrijk de achterliggende houten of aluminium
constructie exact waterpas uit te voeren. Gebruik
houten regels van min. 95 x 28 mm met een h.o.h.
afstand van 495 mm. Bij het gebruik van hoekprofielen
dient het regelwerk 100 mm breed te zijn. Door de
horizontale en verticale overlapping dienen de panelen
van linksonder naar rechtsboven gemonteerd te
worden.

3. Monteren van de eerste rij
bevestigingsprofielen

Na een exact waterpas geplaatste achterconstructie en
mogelijke ventilatieprofielen kan worden begonnen met
het monteren van de onderste bevestigingsprofielen.
Let er op dat deze exact waterpas gemonteerd worden.

4. Monteren van de eerste Modulo
panelen
Plaats op de eerste rij bevestigingsprofielen de panelen
met de sponning naar beneden, te beginnen linksonder.
Voordat de bevestigingsprofielen worden vastgeschroefd dient de montagehulp in beide gaatjes van
het profiel geplaatst te worden. Hiermee wordt een
ruimte gecreëerd tussen paneel en profiel voor
eventuele uitzetting in de hoogte. Schroef het profiel
met 2 schroeven 4,5x30 mm vast tegen het regelwerk.

5. Monteren van de opvolgende Modulo
panelen

2

3

Schroef het tweede paneel met een afstand van ca.
2 mm naast het linker paneel. Voor de juiste afstand
kan de montagehulp gebruikt worden. Boor, na het
monteren van het tweede paneel, een gat door het
paneel via het daarvoor bestemde gat in het
bevestigingsprofiel en fixeer dit paneel met de
bijbehorende fixeerspijkers. Herhaal deze handeling bij
elk volgend paneel. Hiermee wordt voorkomen dat
panelen horizontaal kunnen verschuiven.

3

6. Passtuk en stuiknaad

4

Mocht het nodig zijn dan is het mogelijk om aan de
rechterzijde een passtuk te zagen voor een aansluiting
tegen andere bouwelementen. Houdt hierbij rekening
met een naad van minimaal 5 mm.

Laatste panelen
De bovenste/laatste rij panelen worden zichtbaar
bevestigd met schroeven met gekleurde torxkop in de
kleur van de panelen. Zorg voor een juiste diameter van
het boorgat. Gebruik voor het opvullen van de ruimte
tussen regel en paneel reststukken met een dikte van
8 mm.

5

5

Raadpleeg ook de technische informatie van
Massief NT.

6

Creatieve montagemogelijkheden
Door de kleur- en paneelkeuze zijn er vele
mogelijkheden om uw gevel gestalte te geven. Let op:
de keuze van het verband kan de h.o.h. afstand van het
verticale regelwerk beïnvloeden.
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profielen

hulpmiddelen voor fraaie en duurzame bevestiging

plastica
profielen
Voor de montage van Massief NT zijn diverse profielen beschikbaar voor een
duurzame en fraai afgewerkte bevestiging. Plastica levert profielen van hard
kunstsof en aluminium in wit, zwart of blank. Informeer naar de mogelijkheden.
Afmeting
Tek.

Type

Artikelnr.

a

b

c

lengte

1.

Stoeltjesprofielen t.b.v. horizontale naden

28/3534

34 mm

6,5 mm

12 mm

250 cm

28/3535

34 mm

8,5 mm

12 mm

28/3536

34 mm

10,5 mm

12 mm

28/3537

34 mm

12,5 mm

12 mm

28/3543

6,5 mm

28/3588

8,5 mm

28/3545

25 mm

7 mm

12 mm

28/3546

25 mm

8,5 mm

12 mm

28/3547

25 mm

10,5 mm

12 mm

28/3691

42 mm

8 mm

6,5 mm

28/3658

42 mm

10 mm

9 mm

2.

Specificaties
Materiaal
•  hard kunststof: profiel 1 t/m 9
•  aluminium: profiel 11 en 12
Kleuren
•  wit en zwart: profiel 1 t/m 9
•  zwart: profiel 12 en voegband (10)
•  blank: profiel 11

3.

4.

Regenafweerprofielen
H-profielen t.b.v. verticale naden

Afsluitprofielen

250 cm
250 cm

250 cm

5.

Uitwendige hoekprofielen zonder zijkantopsluiting

28/3569

6,5 mm

40 mm

6.

Uitwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting

28/3624

11 mm

45 mm

7.

Inwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting

28/3654

zie tekening

250 cm

8.

Inwendige hoekprofielen zonder zijkantopsluiting

28/3638

zie tekening

250 cm

9.

Ventilatieprofielen

25/3612

30 mm

250 cm

25/3610

50 mm

28/3331

36 mm

100 M1

28/3330

45 mm

50 M1

28/3327

60 mm

50 M1

10.

Voegband

250 cm
10 mm

250 cm

11.

Waterslagprofiel

28/9083

zie tekening

250 cm

12.

Voegprofiel

28/9042

zie tekening

250 cm
300 cm
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Uitwendige hoekprofielen zonder zijkantopsluiting

Afsluitprofielen

Uitwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting

9

8

7
Inwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting

6

5

4

Inwendige hoekprofielen zonder zijkantopsluiting

Ventilatieprofielen

12

11

10
Voegband

H-profielen t.b.v. verticale naden

Regenafweerprofielen

Stoeltjesprofielen t.b.v. horizontale naden

3

2

1

Waterslagprofiel

Voegprofiel
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serviceafdeling

‘De man van
Plastica op
de bouw’

Plastica’s serviceafdeling maakt verschil

Plastica loopt graag voorop als het gaat om het bieden van een goede, gerichte
service aan de klant. Daarom is onze serviceafdeling, die de klant begeleidt en
adviseert op de bouwplaats, een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. “We
vormen hierbij het aanspreekpunt voor de klant”, aldus John Francken. “Dat is
belangrijk, want kwaliteit en service vormen een belangrijk deel van het oordeel
van de klant.”
De serviceafdeling is het aanspreekpunt tussen
Plastica en de aannemer. Dat houdt in dat het
serviceteam ook op de bouwplaats zelf aanwezig is.
Met de service-bus trekken ze door het hele land om
hulp te bieden bij projecten. John Francken maakt deel
uit van deze serviceafdeling en wordt met zijn ervaring
en bouwkundige kennis gezien als een belangrijke
aanvulling op de bouwplaats. John: “Wanneer klanten
producten van ons gebruiken geven we informatie en
uitleg over Massief NT en de bevestiging daarvan. Je
moet daarbij zelf goed inschatten hoeveel kennis een
klant zelf al in huis heeft. Maar als het nodig is
klimmen we zelf ook de steiger op om bijvoorbeeld de
eerste platen te bevestigen.” Ook wanneer er
onverwachts een probleem ontstaat met de montage is
directe ondersteuning van de serviceafdeling
noodzakelijk. Het serviceteam is dan zo snel mogelijk
aanwezig bij het project om ondersteuning te bieden.

Projectgarantie van Plastica
Uniek aan de service van Plastica is dat klanten 10
jaar projectgarantie kunnen krijgen op het bevestigingsmateriaal van Plastica. John legt uit: “Om die
garantie te krijgen is het natuurlijk van belang dat aan
alle belangrijke eisen wordt voldaan voor wat betreft de
bevestiging van het materiaal. Om dit te controleren
wordt de serviceafdeling ingeschakeld. Wij zijn dan
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betrokken bij de opstart tot en met de oplevering van
het project.” Het bevestigen van Massief NT is
eenvoudig maar er moet wel aan alle regels voldaan
worden. John licht toe: “Je bent van verschillende
facetten afhankelijk. Zo moeten de weersomstandigheden gunstig zijn, maar het is ook van groot belang dat
de achterconstructie goed is geventileerd. Mocht dit
niet zo zijn, dan kunnen we de klant geen garantie
verstrekken. Door onze tussentijdse controles en het
eindrapport dat we opstellen, komt dit gelukkig
nauwelijks voor! Klanten zijn erg blij met het lange
termijn voordeel dat Plastica op deze manier biedt.”

Veelzijdige baan
John, die sinds maart 2013 onderdeel uitmaakt van het
serviceteam, vindt vooral de variatie die zijn werk biedt
interessant. John vertelt: “De ene dag sta ik op de
bouw bij de aanvang van een project en de volgende
dag breng ik een bezoek aan een dealer ergens in het
land. Maar soms ben ik ook op het kantoor in Waalwijk
om klantrapportages te verwerken. Die combinatie
voelt voor mij goed. Een geintje op de bouw, maar ook
het werken op kantoor. Eigenlijk ben ik de man van
Plastica op de bouw.”

“Klanten zijn erg blij met het lange
termijn voordeel dat Plastica biedt”
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overige oplossingen

Meer dan alleen
gevelbekleding
Vloeren, tafelbladen en speeltuinen

De mogelijkheden van Massief NT-platen zijn enorm divers.
Onze gevelsystemen kent u, maar wist u ook dat wij vloeren (Hexa Flooring),
tafelbladen en zelfs panelen voor speeltuinen ontwikkelen? Voor deze
exterieurtoepassingen kunt u vanzelfsprekend rekenen op dezelfde duurzaamheids- en kwaliteitsnormen die we voor onze gevelbekleding hanteren.

Hexa Flooring
Massief NT Hexa Flooring-panelen hebben een
honingraat antislipprofiel met een fijne structuur. Zo
ontstaat er aanzienlijk meer grip dan op panelen met
gladde oppervlakken. De vloersystemen van
Hexa Flooring zijn daarbij bestand tegen alle
weersinvloeden.

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

balkons
bordessen
galerijen
podia

-

trappen
wintertuinen
patio’s
loopbruggen

De zekerheid van Hexa Flooring:
-

antislip
onderhoudsarm
weersbestendig
chemicaliënbestendig
dubbelzijdig gekleurd

-

krasvast
kleurecht
corrosiebestendig
vuilafstotend

Technische eigenschappen
Afmetingen
4100 x 1850 mm
Dikten
6 - 20 mm
Kern
NT-kwaliteit, brandvertragend volgens EN
13501, B-s1 d0, kleur bruin
Normen
Massief NT Hexa Flooring zijn geproduceerd
volgens EN 438-6, type EDF

Dubbelgeharde acryl-polyurethaan hars
met honinggraat anti-slip
Decorlaag

Structuur
Bovenzijde: NT - Honingraat
Onderzijde: NT

Massief NT
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NT (brandvertragend)

Tafelbladen en bankplanken
Tafelbladen en bankplanken van Plastica zijn bestand
tegen weersinvloeden en kunnen dus het hele jaar in de
buitenlucht blijven staan. De beschermende toplaag
houdt de bladen eveneens krasvrij. De tafelbladen
zijn uitermate geschikt voor het gebruik in tuinen
en openbare ruimtes, zoals stadsparken en
recreatiegebieden.

Speeltuinpaneel
Onze panelen voor het gebruik in speeltuinen krijgen in
de praktijk een hoop te verduren. De kunststof platen
zijn daarom ontzettend duurzaam en bovendien
krasvast, weers- en corrosiebestendig, vuilafstotend
en brandvertragend. Hierdoor is het onderhoud aan de
speeltuin nihil.
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overige materialen

Hout, steen
en metaal
Plastica levert ook gevelbekleding en vloeren van internationale topmerken,
zoals Cape Cod en Alucopal. De materialen van deze collecties - hout, steen
en metaal - combineren uitstekend met het Massief NT-assortiment. De
toepassingsmogelijkheden zijn ongekend.
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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.

Gemodificeerd hout met de
uitstraling van edelhout

Gevelbekledingspanelen

Professional flooring

Elements gevelbekleding is een natuurlijk product 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 nerforiëntatie 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.

Hout is een geliefd materiaal. Nadeel is echter het
intensieve onderhoud. De gevelbekleding Façapanel
vormt hierop een uitzondering. De zorgvuldig
geselecteerde, hardhouten panelen zijn namelijk
vochtbestendig, vuilafstotend en onderhoudsarm.
Door speciale reconstructie komen onvolmaaktheden,
zoals barsten, scheuren en knoesten niet voor.
De panelen worden standaard voorzien van een
acrylaat toplaag, en zijn ook zonder die acrylaatlaag
leverbaar. Deze variant heet Façawood en heeft een
authentieke verweerde houtlook.

Neowood is een vloersysteem van kwalitatief
hoogwaardig houtcomposiet. Het materiaal heeft
de look and feel van echt hout en ontbeert
oneffenheden als knoesten en splinters. Daarbij
zijn de vloersystemen antislip, extreem duurzaam,
kleurvast en onderhoudsarm. Ideaal als terrasvloer
of als omheining van zwembaden.

Architectural wall panels

Aluminium Composite Panel

Ook voor stenen gevelbekleding zit u bij Plastica goed.
Wij leveren namelijk Colorstone Naturals, samengesteld
uit lei- en natuursteen. Deze gevelbekleding maakt elk
gebouw robuust en chique tegelijkertijd. De panelen zijn in
vergelijking met puur natuursteen bijzonder licht. Dat
maakt Colorstone Naturals uniek en het garandeert een
grote ontwerpflexibiliteit.

Alucopal is hét merk voor metalen gevelbekledingen.
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
kolombekleding, voor de afwerking van luifels of zelfs
voor het maken van meubels. De mogelijkheden met
Alucopal zijn onbegrensd.
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Interieur

Plastica Interieur

Schoonheid zit
ook van binnen
Plastica is veel meer dan alleen dé specialist in gevelbekleding. Ook voor
interieurtoepassingen zit u bij ons goed. Of het nu gaat om deuren, wanden,
kasten of bureaus: met de Plastica Interior Collection wordt elk interieur
gegarandeerd een succes.

Spaanplaat voor de meest uiteenlopende toepassingen. Tweezijdig gelamineerd en een uitermate ruime
keuze in decoren en glansgraad.

Een hoogwaardig hogedruklaminaat dat geschikt is
voor talloze toepassingen in interieurs. Van deuren tot
balies, van kasten tot bureaus; Plastica HPL is de
beste keuze voor elk interieurontwerp.

Een alles-in-één totaalplaat. Een prachtig homogeen,
massief, sterk en duurzaam plaatmateriaal met
onbegrensde toepassingsmogelijkheden.

Duurzame vensterbanken die de finishing touch geven
aan elk type interieur. Van modern tot klassiek.

Een adembenemende laminaatcollectie met
aansprekende oppervlaktes van metaal, houtfineer en
trendy structuren.

Functionele en veilige afgeronde vormen voor openbare
en natte ruimtes. Bijzonder hygiënisch en bovendien
eenvoudig te reinigen.

Zoek niet langer naar het ideale blad voor bijvoorbeeld
een bureau of aanrecht. De fraaie en duurzame
werkbladen van Plastica passen in elk interieurproject.
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Plastica Interieur

Kleurkoppeling
Uw Massief NT-gevel ziet er top uit. En nu wilt u diezelfde kleur
ook in het interieur laten terugkomen. Dat kan! De kleuren van de
Massief NT-collectie komen overeen met de meeste producten
uit de Plastica Interior Collection, zoals Plastica HPL, Plastica Decorspaan
en Plastica Compact. We kunnen u met mooie woorden van deze unieke
kleurkoppeling proberen te overtuigen; maar de foto’s spreken voor zich.
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Lockers en cabines

Plastica Interieur

Lockers en
cabines volgens
Plastica

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 beantwoorden aan al
deze eisen. En meer.
De lockers en cabines zijn gemaakt van Plastica
Compact, een compacte alles-in-één totaalplaat. De
platen combineren 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-Lockers en
Tica-Cabines uitermate geschikt voor veeleisende
openbare en natte ruimten. Ook is er de mogelijkheid
om te kiezen voor een weer- en chloordampbestendige
kwaliteit.
Tica-Lockers en Tica-Cabines zijn verkrijgbaar in de
decoren uit de Plastica Interior Collection. Dit biedt u
een grote keuze aan Uni-kleuren, Houtdessins en
Fantasie-decoren. Zelfs Plastica Digitaaldruk behoort
tot de mogelijkheden. De ontwerpvrijheid is
onbegrensd.
Kijk voor meer informatie op ticalockers.nl
of ticacabines.nl.
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website

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

Bestekservice

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.

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.

Projectzoeker

Technische informatie

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.

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

www.plastica.nl
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I t’s all-in

CMA02-032014 Druk- en zetfouten voorbehouden

w w w.plas t ic a.nl

www.massiefnt.nl
Hout

kunststof

Metaal

steen
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