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Essentials is een exclusieve HPL collectie van Plastica. Samengesteld uit aansprekende 
oppervlaktes van metaal, hout, kunststof en steen. De Essentials collectie heeft als doel te 
inspireren. Elke lijn zorgt voor een eigen en bijzondere uitstraling. 

eindeloos mooi
essentials collectie

Essentials Stone
Laminaat met een oppervlak van echt leisteen dat volledig 
tegemoet komt aan de trend van natuurlijke materialen 
binnenshuis.

Essentials Textures
Een HPL trendcollectie met bijzondere structuren die het 
product een extra dimensie geven.

Essentials Wood
HPL platen met enerzijds echt houtfineer dat geweven is 
en anderzijds kurk verwerkt in fraaie designs. Met haar 
exclusieve uitstraling een ware eyecatcher.

Essential Metal
HPL platen met metaaldecoren die stuk voor stuk tot de 
verbeelding spreken.
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Essentials Stone is de nieuwste aanwinst in de interieurcollectie van Plastica. Materiaal dat een
eigen podium verdient, vanwege de bijzondere uitstraling. Deze plaat is een blikvanger van jewelste,
die volledig tegemoet komt aan de trend van natuurlijke materialen binnenshuis.

steengoede aanwinst
essentials stone

Essentials Stone wordt geproduceerd van echt leisteen.
Dit natuurlijke materiaal biedt ongekende nieuwe 
mogelijkheden aan architecten en interieurbouwers. Met 
natuursteenfineer krijg je een ‘betegeld’ effect, voorzien 
van een trendy designuitstraling. Natuursteen staat ook 
erg mooi in combinatie met hout en/of metaal.

Decoren
Essentials Stone is verkrijgbaar in zestien elegante 
decoren, die alle op voorraad liggen en dus snel leverbaar 
zijn. Omdat het een natuurproduct is, is geen enkele plaat 
hetzelfde en is ieder decor uniek. 
De kleuren variëren van licht- en donkergrijs tot rood, geel 
en koperkleurig. Niet alleen de kleuren verschillen, maar 
ook het reliëf en het oppervlaktepatroon.   

Toepassing
Het natuursteenfineer is licht en flinterdun, waardoor er 
sprake is van oneindige design- en ontwerpmogelijkheden. 
Het materiaal is prima geschikt voor wand- en 
meubelbekleding, bijvoorbeeld in winkelinterieurs.

Verwerking
Essentials Stone is net als HPL eenvoudig te lijmen. Het 
zagen en verwerken kan met alle hardmetalen zagen en 
frezen.
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S902 Kopergoud

S904 Glansgroen S905 Grijze lei

S908 Metaalgroen S910 Blackberry

ESSENTiALS
stone

* ieder decor is uniek omdat het een natuurproduct is.

Dikte: 
1,5 mm (1 mm variatie)
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S902 ■ ■
S904 ■ ■
S905 ■ ■ ■
S908 ■
S910 ■
S911 ■
S912 ■ ■ ■
S913 ■
S915 ■ ■ ■ ■
S916 ■ ■ ■
S919 ■
S924 ■ ■
S925 ■ ■ ■ ■
S940 ■ ■ ■
S941 ■ ■ ■
S942 ■
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S915 Grafietzwart S916 Roodgoud S919 Zilver

S941 Jura blankS925 Galaxy zwart S940 Jura beige

S911 Rode lei S912 Afrikaanse lei S913 Javagroen

Met Essentials Stone 
kunt u uw fantasie volledig 
de vrije loop laten.

S924 Galaxy goud

S942 Cenia
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Een laminaat met een bijzonder gevoel. Zo laat Essentials Textures zich het beste omschrijven. Deze 
collectie heeft stuk voor stuk decoren met bijzondere structuren. Deze kunt u niet alleen voelen, 
maar belangrijker nog, ze zijn ook een lust voor het oog.

laminaat met gevoel
essentials teXtURes

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

Decoren
Essentials Textures is verkrijgbaar in zestien decoren 
met verschillende structuren. De structuur WV is ook 
leverbaar in Essentals Metal dat zorgt voor verrassende 
combinaties. 

Toepassing
Essentials Textures is geschikt voor talloze toepassingen; 
met hun hoogdecoratieve functie passen ze in vrijwel elk 
interieur.

Normen
Deze HPL platen zijn geproduceerd volgens EN 438. 
Densiteit: ca. 1400 kg/m3.

Verwerking
Het materiaal is eenvoudig te lijmen. Het zagen en 
verwerken kan met alle hardmetalen zagen en frezen. 
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Afmetingen en diktes: 
2440 x 1220 x 0,8 m.u.v. structuur WV (1 mm dikte)

Structuur:
Loopt in de lengterichting van de plaat.

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

T041 ■
T071 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
T105 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
T143 ■ ■
T232 ■
T273 ■ ■
T337 ■ ■
T364 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
T405 ■ ■
T566 ■
T639 ■
T749 ■
V856 ■
V908 ■
V909 ■
V910 ■
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T273 Taupe BB T364 Parelwit BB T105 Grafiet WV

T071 Zwart DLT364 Parelwit WV T232 Desert DL

T273 Taupe WV

T102 Leliewit DB

T105 Grafiet BBT071 Zwart BBT041 Mosgroen BB

ESSENTiALS
teXtURes



Essentials | 11

T337 Tabak TW T364 Parelwit TW T405 Bruin TW 

T071 Zwart WBT105 Grafiet BK T364 Parelwit BK T105 Grafiet WB

T071 Zwart RG T105 Grafiet TWT071 Zwart TWT364 Parelwit RG
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T143 Crème WB T639 Cement WB T749 Saffier WB

T364 Parelwit RRT071 Zwart RR T105 Grafiet RR

V856 Zilver WB

T071 Zwart EL

T566 Rood WBT364 Parelwit WBT337 Tabak WB
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T071 Zwart KV T105 Grafiet KV T364 Parelwit KV

V909 Tabak linnen KV

V908 Grijs linnen KV

V910 Bruin linnen KV

T105 Grafiet EL T405 Bruin ELT143 Crème ELT364 Parelwit EL

Dit zijn de decoren in de standaardcollectie van 
Essential Textures. Er zijn echter meer mogelijkheden, 
wat betreft kleuren, structuren en combinaties. 
Voor meer informatie, neem contact op met het 
Plastica verkoopteam.
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Essentials Wood neemt een bijzondere plaats in de totale collectie. Deze lijn bestaat uit laminaat 
met een oppervlak van geweven houtfineer of een oppervlak van kurk. 

Uit het jUiste 
hoUt gesneden

essentials wood

De collectie Essentials Wood is samengesteld uit 
natuurlijke materialen. Zowel het geweven houtfineer als 
het laminaat met het oppervlak van kurk hebben unieke 
designs. Of u nu een warme of exclusieve uitstraling wil 
creëren, Essentials Wood maakt het mogelijk. 

Decoren
Essentials Wood is verkrijgbaar in tien aansprekende 
decoren, die snel leverbaar zijn. Stuk voor stuk 
aansprekende kleuren met de warme look van hout en 
kurk. Het houtfineer is met verschillende weeftechnieken 
verwerkt. Dit zorgt ervoor dat elk decor beschikt over zijn 
eigen exclusieve uitstraling. 

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

lobbies en ontvangstruimtes. Vanwege de exclusieve 
uitstraling is Essentials Wood zeer geschikt voor 
toepassingen in bijvoorbeeld hotels, restaurants en andere 
horecagelegenheden, showrooms, winkels, theaters en 
schouwburgen.

Normen
Omdat het om een natuurlijk product gaat, kan er sprake 
zijn van (optreden van) lichte kleurverschillen. 
De houtfineer platen hebben een coating volgens 
1999/10/EC. 

Verwerking
Het materiaal is eenvoudig te lijmen. Het zagen en 
verwerken kan met alle hardmetalen zagen en frezen. 
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Kleur Structuur 2
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W414 VG ■
W242 GB ■
W242 DS ■
W242 ES ■
W131 ES ■
W232 ES ■
K106

K115 ■
K116 ■
K125 ■

W414 VG Abrikoos W242 GB Europees Kersen

W242 DS Europees Kersen

ESSENTiALS
wood
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W242 ES Europees Kersen

W131 ES Amerkikaans Kersen K106 Rivier Kurk

K115 Metaal Wit Kurk K125 Donkerbruin Kurk

W232 ES Zwarte Walnoot

K116 Metaal Bruin kurk

Door gebruik van natuurlijke materialen heeft 
Essentials Wood een warme en exclusieve uitstraling.
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Essentials Metal is een collectie van metaaldecoren. Het zorgt voor strakke, designvolle interieurs 
van vandaag de dag maar ook voor die van morgen. Essentials Metal geeft architecten en 
interieurbouwers de vrije hand om creativiteit de ruimte te geven. 

designvolle inteRieURs
essentials metal

Essentials Metal is een HPL collectie met metaaldecoren, 
leverbaar in diverse inspirerende structuren. De platen 
hebben elk hun eigen karakteristieken, voor een strakke 
en designvolle uitstraling.

Decoren
Essentials Metal is verkrijgbaar in twaalf decoren. In 
aluminium en staal in diverse structuren. De structuur 
WV is ook leverbaar in Essentials Textures dat zorgt voor 
verrassende combinaties. 

Toepassing
Door de designuitstraling kan Essentials Metal in diverse 
omgevingen toegepast worden. Ze zijn geschikt voor 
bijvoorbeeld de interieurbouw maar ook voor toepassingen 
als meubeldelen. Essentials Metal is alleen geschikt voor 
verticale toepassingen. 

Verwerking
Het materiaal is eenvoudig te lijmen. Het zagen en 
verwerken kan met alle hardmetalen zagen en frezen. 



Essentials | 19



              20

1256 TX Geborsteld Staal 1250 TX Geborsteld Aluminium

1249 TX Mat Aluminium

ESSENTiALS
metal

Kleur Structuur Afmeting

1256 TX 2440 x 1220 x 1 mm

1250 TX 2440 x 1220 x 1 mm

1249 TX 2440 x 1220 x 1 mm

1350 Krasvast* 2440 x 1220 x 0,8 mm

1356 Krasvast* 2440 x 1220 x 0,8 mm

1256 WV* 2440 x 1220 x 1 mm

1250 WV* 2440 x 1220 x 1 mm

1249 WV* 2440 x 1220 x 1 mm

1250 DSS 2440 x 1220 x 0,8 mm

1250 LSS* 2440 x 1220 x 0,8 mm

1210 Spiegel Naturel 2440 x 1220 x 0,9 mm

1216 Spiegel Gerookt 2440 x 1220 x 0,9 mm

* De structuur loopt in de lengterichting van de plaat.

 

ESSENTiALS
metal
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1350 Geborsteld Aluminium (krasvast)

1250 WV Geborsteld Aluminium 1250 DSS Geborsteld Aluminium 

1210 Spiegel Naturel Aluminium 1216 Spiegel Gerookt Aluminium

1356 Geborsteld Staal (krasvast)

1250 LSS Geborsteld Aluminium

De structuur WV is ook verkrijgbaar in 
Essentials Textures. Deze combinatie geeft 
verrassende effecten.

1249 WV Mat Aluminium

1256 WV Geborsteld Staal
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Op plastica.nl bekijkt u binnen enkele muisklikken ons complete assortiment.
Da’s handig, maar de website heeft u nog veel meer te bieden.

plastica online
www.plastica.nl

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

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

Bestekservice
Onze bestekservice is een handig hulpmiddel voor
ontwerpers en bestekschrijvers. Met een 
zoekboomstructuur wordt een door STABU gecontroleerde
bestektekst gegenereerd.

Technische informatie
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.

Plastica nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen van
Plastica en onze producten, kunt u zich aanmelden
voor onze gratis nieuwsbrief. Wij informeren u als
eerste over nieuwe producten en kleuren, interessante
evenementen en nog veel meer.
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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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ESSENTIALS COLLECTION
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