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maakt het plaatje compleet

MAAKT HET PLAATJE COMPLEET


sla om en bekijk ons complete merkenpakket

 w w w. p l a s t i c a . n l

INTRODUCTIE

Plastica maakt het plaatje compleet. Al sinds 1978 levert Plastica
plaatmateriaal voor in- en exterieur. Altijd van de beste kwaliteit en
in talloze uitvoeringen en dessins. Dit gecombineerd met het hoge
serviceniveau maakt Plastica tot uw ideale totaalleverancier.
Duurzame kwaliteit

oPloSSiNGSGeriCHt

Kwaliteit van onze materialen en adviezen zijn de basis voor de

Plastica denkt graag mee over hoe we uw droom kunnen verwezenlijken.

kwaliteit van uw eindproduct. We zijn in het bezit van verschillende

U wilt een gevel die net dat beetje extra uitstraling en klasse heeft

certificeringen die bewijzen dat onze producten aan de hoogste

die past bij uw bedrijf. U wilt een gevel die lang mooi blijft, zonder

eisen voldoen. Wat die eisen zijn, verschilt natuurlijk per product

er al te veel onderhoud aan te moeten plegen. U wilt uw huidige

en materiaal. Wat echter opgaat voor al onze materialen is dat ze,

gevel renoveren, maar weet niet hoe. U heeft lockers nodig met een

zowel in productie als levensduur, duurzaam zijn. In onze ogen een

speciaal formaat. Of een interieur die aan de hoogste veiligheids- en

onontbeerlijke eigenschap. Immers, pas als materiaal lang meegaat

hygiëne eisen moet voldoen. Plastica heeft jarenlange ervaring met

kunt u er optimaal van genieten. De juiste montage zorgt er voor dat

plaatmateriaal en denkt graag met u mee over de juiste oplossing.

alle materialen daadwerkelijk de prestaties leveren die wij hebben
beloofd. We helpen daarom graag bij het opstarten van uw projecten,

iNNoVatief

of adviseren partijen die precies weten hoe ze onze materialen moeten

Ons brede assortiment geeft u als ontwerper of bouwer een enorme

verwerken.

creatieve vrijheid. Voor elke toepassing binnen of buiten bieden we
geschikt materiaal in oneindig veel kleuren en dessins. We verrassen u

teamwork

graag regelmatig met nieuwe decoren of toepassingen. We leveren niet

Alle afdelingen binnen Plastica werken samen om het beste

alleen de plaat, maar maken ook eindproducten. Zoals lockers en cabines

eindresultaat neer te zetten. Van de afdeling inkoop tot logistiek en van

of semi-permanente wanden voor winkel- en kantoorinrichtingen. We

marketing tot aftersales. We werken graag samen aan mooie projecten

zijn altijd opzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en zoeken

en zijn net als u trots op de eindresultaten en publiceren die graag in

markten die hier hun voordeel mee kunnen doen. Vraag ons rustig naar

onze inspiratiemagazines of op de website.

de mogelijkheden voor uw gebouw.

klaNtGeriCHt
Klantgerichtheid krijgt pas inhoud als u het gevoel hebt dat we u
kennen, begrijpen en kunnen bieden wat u nodig heeft. Openheid
en vertrouwen vormen daarbij een belangrijke basis. Wij leren u
graag goed kennen om u van het beste advies te kunnen voorzien en
projecten samen met u tot een succesvol einde te brengen. We maken
de materiaalkeuze voor u graag zo gemakkelijk mogelijk. Wilt u meer
gevoel en beeld bij de materialen die u online of in de brochure heeft
gezien? Vraag dan eenvoudig een monster aan via onze monsterservice.
Wilt u onze producten opnemen in uw ontwerp? Maak dan gebruik van
onze bestekservice en 2D en 3D CAD tekeningen. En twijfelt u nog
over de juiste materialen en toepassingen? Vraag dan onze technisch
commercieel adviseurs eens om hun ervaring en advies!

SERVICE

Plastica onderscheidt zich niet alleen door het leveren van
topproducten, maar ook door de manier waarop ze omgaat met
service. Uiteindelijk gaat het om het lange termijnvoordeel dat
Plastica aan u kan bieden.
SerViCe met eeN Grote S

ProjeCtGaraNtie

Plastica loopt graag voorop als het gaat om het bieden van een goede,

Uniek aan de service van Plastica is dat wij projectgarantie kunnen

gerichte service. Daarom is onze service afdeling, die begeleiding en

verlenen als er gewerkt wordt met de bevestigingsmaterialen van

advies geeft op de bouwplaats zelf, een belangrijke pijler binnen ons

Plastica. Het serviceteam is dan betrokken vanaf de opstart tot en met

bedrijf. De service afdeling is het aanspreekpunt tussen Plastica en de

de oplevering van het project. Montage is eenvoudig, maar er moet wel

aannemer.

aan alle regels en voorwaarden voldaan worden. Hierbij spelen diverse
facetten een rol. Zo moeten de weersomstandigheden bijvoorbeeld
gunstig zijn, maar is het ook van groot belang dat de gevel goed
wordt geventileerd. Uiteindelijk draait het om de levensduur van de
producten. Een goed product moet ook na jaren nog mooi blijven.
BeStekSerViCe
Via de online bestekservice van Plastica kunt u direct gebruik maken
van bestekteksten en zijn er CAD tekeningen per product te downloaden
(www.gevelselector.nl). Dit is ook mogelijk via de BouwConnect
Bibliotheek. Indien u hier een abonnement heeft, kunt u naast 2D
en 3D tekeningen en bestekteksten, meteen het resultaat in kleur en
design zien.

ZAGERIJ

Om snel in te spelen op speciale klantenwensen, beschikt Plastica
over een eigen zagerij. Hier wordt plaatmateriaal op maat gemaakt
en kunnen de panelen worden gefreesd en voorgeboord.

HooGwaarDiGe aPParatuur
Onze zagerij werkt met hoogwaardige computergestuurde apparatuur,
zogeheten CNC-machines. Hierdoor is het mogelijk om uiterst
nauwkeurig en snel te zagen, boren of frezen.
eiNDeloze moGelijkHeDeN
Met de freesmachine kunnen niet alleen hoekjes worden afgewerkt,
maar ook de meest uiteenlopende logo’s, vormen en letters in een plaat
worden gefreesd. 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.

MVO

Plastica is de eerste leverancier van bouwmaterialen die MVO
gecertificeerd is, en wel op niveau 3 van de MVO prestatieladder.
Maar wat betekent dat nu voor u?

Duurzame relatieS
Zaken doen met Plastica betekent zaken doen met een maatschappelijk
betrokken organisatie, die verder kijkt dan haar om- en afzet. 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.
Duurzame materialeN
We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen
nodig hebben. En de bouwsector heeft hierop een zeer grote impact. Met
onder andere de lange levensduur van onze producten dragen we bij aan de
duurzaamheid van een gebouw. Maar ook willen we zo veel mogelijk bouwafval
voorkomen. Zo leveren we bijvoorbeeld de panelen van onze Massief NT in
vijf standaardafmetingen. Hierdoor ontstaat bij de verwerking nauwelijks
restmateriaal.
Duurzame PreStatieS
Onderzoek wijst uit dat organisaties die duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen beter presteren en zich goed kunnen onderscheiden
van de concurrentie. Door zaken te doen met Plastica, bevordert ook u de MVO
prestaties van uw eindproduct. En hoe eerder we in de productieketen volgens
de MVO principes werken, hoe duurzamer het eindproduct wordt. Doet u mee?

INSPIRATUM

Laat u inspireren door de vele dessins en materialen in ons
Inspiratum. Bekijk en voel onze materialen en raak geïnspireerd
door de keuzevrijheid.

meer DaN alleeN eeN SHowroom
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
bewerkingsmogelijkheden.
Het Inspiratum is ook de aangewezen ruimte waar onze vertegenwoordigers presentaties geven en waar we u kunnen ontvangen voor
informele aangelegenheden. Kom kijken en laat u inspireren in het
Inspiratum. U bent van harte welkom!

EXTERIEUR

Plastica exterieur: prachtig duurzaam. Plastica biedt diverse soorten
plaatmateriaal. De vele verschillende kleuren en materialen maken
de ontwerpvrijheid enorm. En om welke toepassing het ook gaat:
Plastica biedt een oplossing op maat.
Duurzame zekerHeiD
Kou, hitte, vocht, droogte en wind: buitenmaterialen krijgen heel wat te
verduren. Zo ook plaatmateriaal. Zoekt u materiaal waarop u langdurig
kunt vertrouwen? Dan bent u bij Plastica aan het juiste adres. Wij
leveren alleen sterke, duurzame materialen van topkwaliteit.
Creatief
Naast duurzame zekerheid, biedt Plastica ook een grote keuzevrijheid. Ons
plaatmateriaal is verkrijgbaar in hout, steen, metaal of kunststof. Binnen
deze categorieën kunt u kiezen uit verschillende decoren, profielen en
structuren. Welke uitstraling u ook wilt creëren, Plastica maakt het mogelijk.
Een mooie afwerking is daarbij gegarandeerd. Wij leveren namelijk direct
en uit voorraad alle hulpproducten voor bevestiging en afwerking. Met
Plastica heeft u complete ontwerpvrijheid.
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Hout is een geliefd materiaal. Nadeel is echter dat het om intensief

Neowood zijn kwalitatief hoogwaardige houtcomposiet terrasplanken.

onderhoud vraagt. Façapanel vormt hierop een uitzondering. De zorg-

Een Neowood vloer valt op door de luxueuze en sfeervolle uitstraling.

vuldig geselecteerde, hardhouten panelen zijn namelijk vochtbestendig,

De terrasplanken zijn door en door gekleurd en vergrijzen niet. U kunt

vuilafstotend en onderhoudsarm. Door speciale reconstructie zijn de

genieten van de uitstraling van echt hout zonder dat u last hebt van

panelen bovendien vrij van onvolmaaktheden zoals barsten, scheuren

bijvoorbeeld knoesten en splinters. Bovendien is Neowood antislip, en

en knoesten. De panelen zijn ook verkrijgbaar zonder acrylaatlak. Deze

onderhoudsarm. Neowood: een lust voor het oog, een genot voor de

variant, Façawood, heeft hierdoor een authentieke verwerende houtlook.

voeten.
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Cape Cod is een houten gevelbekleding dat onze kernwaarden

Elements gevelbekleding is een natuurlijk product van Radiata Pine

duurzaamheid en creativiteit optimaal weet te combineren. Het wordt

met de uitstraling van edelhout. Het heeft een bijzonder mooie nerf

namelijk gemaakt van Noord-Amerikaans grenen en vervaardigd volgens

die in de verschillende kleuren olie prachtig uitkomt. Elements heeft

innovatieve procedures voor houtdroging en verduurzaming. Hierdoor is

een verticale nerforiëntatie en is blokverlijmd waardoor de stabiliteit

het bestand tegen de meest wisselvallige weersomstandigheden. En

van het hout beter is, het hout minder werkt en oppervlakteschade

om extra zekerheid en uitstraling te bieden, wordt het afgewerkt met

nauwelijks voorkomt. Elements kan onder andere blind bevestigd

een hoogwaardige watergedragen acrylaatlak. De creativiteit zit hem in

worden en behoeft nauwelijks onderhoud.

de kleurenvrijheid. Cape Cod is namelijk verkrijgbaar in alle mogelijke
kleuren. Of uw voorkeur nu uitgaat naar natuurtinten of uitgesproken
kleuren: Cape Cod biedt het allemaal.
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Op zoek naar stenen gevelbekleding met een prachtige uitstraling?

Alucopal is het merk voor metalen gevelbekleding. Om een optimale

Dan biedt Colorstone Naturals uitkomst. Deze gevelbekleding is

duurzaamheid te bereiken is de gevelplaat voorzien van een gecoate

samengesteld uit lei- of natuursteen. De panelen zijn door en door

aluminium toplaag. Bijzonder is dat het materiaal buigzaam is en dus

gekleurd en samengesteld uit natuurlijke materialen. Colorstone

flexibel te zetten. Hierin onderscheidt het zich duidelijk van andere

Naturals geeft elk gebouw een robuuste en chique uitstraling. Uniek

materialen. Uiteraard is ook Alucopal verkrijgbaar in verschillende

is dat de panelen in vergelijking met puur natuursteen bijzonder licht

afwerkingen, zoals brushed, aluminium, metallic en hoogglans.

zijn. Dit garandeert een grote ontwerpflexibiliteit.

Alucopal is niet alleen toepasbaar voor panelen, maar tevens geschikt
voor de afwerking van luifels en kolombekleding.
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Massief NT zijn kunststof gevelbekledingspanelen van hoge kwaliteit.
Ze hebben een acrylaat toplaag, een dubbelzijdig decor en een hoge
brandclassificatie. Daarnaast biedt Massief NT een grote keuzevrijheid
op het gebied van kleuren en dessins. Warm, trendy of klassiek: de
kleurechte panelen van Massief NT geven elk gebouw de gewenste
uitstraling. Wat dacht u bijvoorbeeld van een foto-afdruk of de
unieke hoogglansuitvoering? Het mag duidelijk zijn: Massief NT weet
duurzaamheid, esthetiek en veiligheid optimaal te combineren.

INTERIEUR

Plastica interieur: exclusief en creatief. Strak, modern of klassiek:
waar uw interieur voorkeur ook naar uitgaat, de unieke en veelzijdige
‘Plastica Interior Collection’ biedt voor ieder wat wils.

méér DaN ComPleet
Elk item uit de omvangrijke ‘Plastica Interior Collection’ is gemaakt
van hoogstaand materiaal en heeft een sublieme designuitstraling.
Al het materiaal is makkelijk te verwerken en uiterst sterk.
Bijzonder handig en mooi is bovendien dat er tussen alle materialen
kleurkoppelingen mogelijk zijn. De combinatie van ontwerpvrijheid,
design, gebruiksgemak en duurzaamheid maakt de ‘Plastica Interior
Collection’ meer dan compleet.
NietS iS oNmoGelijk
Bijna geen toepassing is ondenkbaar met de ‘Plastica Interior
Collection’. Of het nu gaat om deuren, wanden, kasten of bureaus:
Plastica maakt elk interieuritem af. Niet voor niets vindt u onze
collectie dan ook terug in de meest uiteenlopende bedrijfstakken, van
kantoren en woningen tot scheepsbouw en ziekenhuizen. De ‘Plastica
Interior Collection’ overtreft verwachtingen.

Plastica Decorspaan is het ideale basismateriaal voor interieur-

Plastica Compact is dé interieuroplossing voor veeleisende ruimtes,

toepassingen en meubilair. Het is stevig en eenvoudig te reinigen.

zoals doucheruimtes en zelfs laboratoria. Doordat het materiaal van de

Daarnaast biedt het enorm veel ontwerpmogelijkheden. Het is

kern tot het oppervlak uitermate sterk is, is het zelfdragend te gebruiken.

namelijk verkrijgbaar in vele stijlen, diktes, kleuren en structuren. U

Daarbij kunt u de zwarte of witte kern zelfs als designelement toepassen.

kunt zelfs kiezen voor diverse glansuitvoeringen. Of het nu gaat om

Ook kunt u kiezen voor een buigzame variant: Plastica Compactforming.

de inrichting van kantoren, winkels of stands: met al zijn voordelen is

Tot slot is deze plaat door zijn dichte oppervlaktestructuur bijzonder

Plastica Decorspaan het ideale materiaal voor elk interieur.

hygiënisch.

TICA-LOCKERS®
Interieurtoepassingen in natte en openbare ruimtes vragen om
duurzaam en hygiënisch materiaal dat er bovendien goed uitziet. Zo
ook lockers in douche- en kleedruimtes. Tica-Lockers van Plastica
bieden al deze voordelen. Pluspunt is verder dat Tica-Lockers in alle
denkbare afmetingen leverbaar zijn. De keuze is aan u!

TICA-CABINES®
Tica-Cabines zijn uitermate geschikt voor openbare en natte ruimtes,
zoals douches, toiletten en zwembaden. Net als bij de lockers is het
basismateriaal Plastica Compact. Dit maakt de cabines uitermate
sterk, duurzaam en hygiënisch. Dankzij de uitgebreide kleurencollectie
en vele afwerkingsmogelijkheden, kunt u de cabines bovendien elke
gewenste uitstraling geven.

WALL O F F RAME ®
De Wall of Frame is een innovatief, multifunctioneel en flexibel systeem
voor een maximale merk- en sfeerbeleving. De basis van de Wall of
Frame wordt gevormd door een op maat gemaakte demonteerbare
staalconstructie, het ‘frame’. Met exact op maat gemaakte panelen
wordt een seperatiewand gecreëerd die gebruikt kan worden voor
standbouw, winkelinrichting of (tijdelijke) kantoorruimtes.

Plastica HPL (High Pressure Laminate) is een solide materiaal met
sterke eigenschappen. Het is eenvoudig schoon te houden, bijzonder
duurzaam en indien gewenst leverbaar in verschillende uitvoeringen
waaronder brandvertragend. Verkrijgbaar in vele kleuren en dessins. Het
is tevens mogelijk als HPL Essentials met aansprekende oppervlaktes
van metaal, houtfineer of steen. Met al zijn voordelen is Plastica HPL
geschikt voor talloze toepassingen. Van deuren tot balies, van kasten
tot bureaus: Plastica HPL geeft elk interieuronderdeel net dat beetje
extra cachet.

Met Plastica Digitaaldruk zijn de platen Plastica HPL, Compact,
Decorspaan en MDF van elke gewenste print te voorzien. Uw logo
verwerkt in de balie of een scheidingswand met een foto: geen
interieurwens gaat te ver. Al deze prachtige eigenschappen maken
platen van Plastica tot een ideale keuze voor elk interieur, ook dat van u!

Als u kiest voor Plastica Vensterbanken, dan kiest u voor optimale

Plastica Werkbladen zijn een ideale ondergrond; zowel voor werk

duurzaamheid. Plastica Vensterbanken zijn namelijk vochtbestendig,

als vrije tijd. Ze zijn mooi afgerond en verkrijgbaar in verschillende

kras- en stootvast en probleemloos te reinigen. Daarnaast zijn ze ook

decoren. Maar Plastica Werkbladen zijn meer dan alleen fraai. Ze zijn

eenvoudig te plaatsen. En of uw voorkeur nu uitgaat naar een klassieke

ook uitermate praktisch, duurzaam en hygiënisch.

of moderne stijl: Plastica Vensterbanken zijn echte blikvangers voor elk
interieur.

INTERIEUR

EXTERIEUR

TICA-CABINES®
Neowood zijn kwalitatief hoogwaardige
houtcomposiet terrasplanken.
Uitermate duurzaam, veilig en kleurvast.


Bijzonder duurzame gevelplaten met een
acrylaat toplaag en een schitterende uitstraling.
All-in duurzaam en veelzijdig.

www.neowood.nl



www.massiefnt.nl

Duurzaam modulebouwsysteem voor cabines.
Hoogwaardig materiaal met RVS beslag.

www.ticacabines.nl



Hoogwaardig houten gevelbekleding verkrijgbaar in
vrijwel elke gewenste kleur. Bewezen bestendig
tegen alle weersinvloeden.


Gevelplaten voorzien van een gecoate
aluminium toplaag. Eenvoudig te
verwerken in vele vormen.

www.cape-cod.nl



www.facapanel.nl

Elements gevelbekleding is gemaakt
van 100% Radiata Pine en heeft de
uitstraling van edelhout.


www.elements-gevelbekleding.nl

Een natuurstenen gevelbekledingsplaat met
een homogene samenstelling
van lei- of natuursteen.


www.plastica.nl



www.plastica.nl

Prachtig duurzaam voor
interieurs van vandaag en morgen


www.plastica.nl

www.alucopal.nl







Functioneel en veilig afgeronde vormen voor
openbare en natte ruimtes.
Hygiënisch en makkelijk te reinigen.

TICA-LOCKERS®

Speciaal ontwikkelde modulebouwsysteem
voor lockers. Op maat gemaakt,
functioneel en van hoge kwaliteit.

Houten gevelbekleding met een warme veelzijdige
uitstraling. Door reconstructie vrij van barsten,
scheuren of knoesten.

Een hoogwaardig hogedruklaminaat. De beste
keuze voor vrijwel elk interieurontwerp.

www.colorstone-panels.nl

www.ticalockers.nl

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


www.plastica.nl

WA LL O F F RAME ®

Innovatief, multifunctioneel en flexibel
systeem voor een maximale
merk- en sfeerbeleving.


www.wall-of-frame.nl

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


www.plastica.nl

Spaanplaat voor de meest uiteenlopende
toepassingen. Tweezijdig gelamineerd. Ruime keuze
in decoren en glansgraad.


www.plastica.nl

Een ideale ondergrond voor werk en vrije tijd.
Bijzonder fraai en onderhoudsvrij


www.plastica.nl

