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ESSENTIALS STONE

STEENGOEDE AANWINST 
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.
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Essentials Stone wordt geproduceerd van echt leisteen. 

Dit natuurlijke materiaal biedt ongekende nieuwe mogelijkheden 

aan architecten en interieurbouwers. Met natuursteenfi neer 

krijg je een ‘betegeld’ effect, voorzien van een trendy design-

uitstraling. Natuursteen staat ook erg mooi in combinatie met 

hout en/of metaal. 

Dertien decoren
Essentials Stone is verkrijgbaar in dertien elegante decoren, 

die alle op voorraad liggen en dus snel leverbaar zijn. Sommige 

decoren hebben een koele, zakelijke uitstraling, anderen juist 

een warme. De kleuren variëren van licht- en donkergrijs tot 

rood, geel en koperkleurig. Niet alleen de kleuren verschillen, 

maar ook het reliëf en het oppervlaktepatroon.

Verwerking
Essentials Stone is net als HPL eenvoudig te lijmen. Het zagen 

en verwerken kan met alle hardmetalen zagen en frezen. 

Toepassing
Het natuursteenfi neer is licht en fl interdun, waardoor er sprake 

is van oneindige design- en ontwerpmogelijkheden. Het materiaal 

is prima geschikt voor wand- en meubelbekleding, bijvoorbeeld 

in winkelinterieurs. 
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Kleuren 2150 x 920 mm 2440 x 920 mm 2440 x 1220 mm 1200 x 600 mm

S902 ■     ■

S904 ■     ■

S905       ■

S908       ■

S910       ■

S911       ■

S912       ■

S913       ■

S915 ■     ■

S916 ■ ■    

S919       ■

S924 ■      

S925 ■ ■ ■ ■

Dikte: 1,5 mm (1 mm variatie)

S904 Glansgroen

S908 Metaalgroen

S902 Kopergoud

S905 Grijze lei

S910 Blackberry
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De kleurstalen dienen als indicatie en 

kunnen enigszins afwijken van het origineel.

S911 Rode lei S912 Afrikaanse lei S913 Javagroen

S915 Grafi etzwart S916 Roodgoud S919 Zilver

S924 Galaxy goud S925 Galaxy zwart

Met Essentials Stone 
kunt u uw fantasie volledig 
de vrije loop laten.
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Bij Plastica bent u verzekerd van:

■  een breed assortiment totaaloplossingen 

voor in- en exterieur;

■  diverse materialen, van kunststof en metaal 

tot steen en hout;

■  diverse decoren en fi nishes;

■  uitgebreide projectondersteuning door 

onze specialisten;

■  gecertifi ceerde producten die voldoen aan 

de hoogste kwaliteitseisen.

PLASTICA

Plastica is dé specialist in decoratief en duurzaam plaatmateriaal, met een ruim assortiment voor 
in- en exterieur. Met onze jarenlange kennis en ervaring staan we garant voor absolute topkwaliteit en 
een hoog serviceniveau. Zo werken we gericht aan het realiseren van al uw ontwerpwensen. 

IN & OUT COMPLETE

www.plastica.nl

Onze website is een goed startpunt voor 

inspiratie en informatie. U vindt hier een 

compleet overzicht van alle producten en 

talloze projecten. Ook hebt u hier toegang 

tot onze snelle monsterservice, onze 

uitgebreide kleurendatabase en diverse 

downloads. 

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