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Voor een exclusieve ui ts t ra l ing



Met de vele productkeuzes en ui ters t  betrokken ser v ice 
is  Plast ica ook in inter ieur méér dan compleet .
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essentials
Wij vinden het essentieel om creativiteit de ruimte te 
geven. Te inspireren en innovatief te zijn. Teneinde 
ideeën daadwerkelijk werkelijkheid te laten worden. 
Daarom heeft Plastica essentials; producten die 
stuk voor stuk hun eigen bijzondere uitstraling 
hebben. Die niets anders kunnen dan inspireren. 

essentials_wood
Platen met geweven houtfineer. Echt houtfineer met 
de natuurlijke, warme uitstraling van hout. Dat, in 
combinatie met de diverse designs, is hetgeen wat 
dit product kenmerkt. Een bijzondere en exclusieve 
uitstraling is het resultaat. Zowel in chique als 
trendy ruimten. Hoe dan ook, essentials_wood is 
een ware eyecatcher! 

Toepassingen
Alleen geschikt voor verticale toepassingen. 
Onder andere wanden, fronten, in lobbies en 
ontvangstruimtes. Vanwege de exclusieve uitstraling 
zeer geschikt voor toepassingen in bijvoorbeeld 
hotels, restaurants en andere horecagelegenheden, 
showrooms en winkels, theaters en schouwburgen.
 
Normen
De platen hebben een coating volgens 1999/10/EC. 
Daar het om een natuurlijk product gaat, kan er 
sprake zijn van (optreden van) lichte kleurverschillen. 
Voor meer informatie over o.a. verwerken, kunt u 
contact opnemen met het Plastica verkoopteam.

Service
Plastica staat te boek als een merk van hoge 
kwaliteit. Maar ook als het gaat om advies en 
technische ondersteuning mag u op topprestaties 
rekenen. U kunt dan ook altijd een beroep doen op 
de expertise, creativiteit en grote betrokkenheid 
van het Plastica-interieurteam. 

Afmetingen en diktes

Kleurcode Houtsoort Design Afmetingen en diktes

W414 Abrikoos VG 2440 x 1220 x 2,2 mm

W242 Europees Kersen GB 2450 x 1205 x 2,2 mm

W242 Europees Kersen DS 2460 x 1210 x 2,2 mm

W242 Europees Kersen ES 2440 x 1218 x 2,2 mm

W131
Amerikaans 

Kersen
ES 2440 x 1218 x 2,2 mm

W232 Zwarte Walnoot ES 2440 x 1218 x 2,2 mm
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Dit zijn de decoren in de standaardcollectie van essentials_wood. Er zijn echter meer mogelijkheden, wat 
betreft houtsoorten, designs en combinaties. Voor meer informatie, neem contact op met het Plastica 
verkoopteam.

W131 Amerikaans Kersen ES

W242 Europees Kersen DS

W414 Abrikoos VG

W232 Zwarte Walnoot ES

W242 Europees Kersen ES

W242 Europees Kersen GB
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Eventuele kleurafwijking, zet- en drukfouten voorbehouden.


