
Plastica Digitaaldruk
Eindeloze creat iv i te i t  waar u maar wi l t

Ver leg de grenzen van uw 
ontwerpvr i jheid



De Plastica Interior Colour Collection biedt u al een 
grote keuze aan fantastische kleuren en decoren 
voor alle Plastica-producten. Maar met Plastica 
Digitaaldruk zijn uw designmogelijkheden helemaal 
onbegrensd. Uw eigen print, foto, ontwerp of te-
kening wordt hoogwaardig digitaal gedrukt op een 
Plastica-product naar uw keuze uit de productlij-
nen Plastica HPL en Compact (zie specificaties). 
Daarmee krijgt uw toch al fraaie plaatmateriaal een 
extra sfeer of communicatieve boodschap mee.

Plastica Digitaaldruk kunt u inzetten waar u maar 
wilt. Bijvoorbeeld bureaus, tafels, wanden en deu-
ren. Maar Plastica Digitaaldruk is ook ideaal voor 
het wérkelijk personaliseren van winkelinrichtingen 
of het vormgeven van reclameborden, plattegron-
den, routeborden, logodragers en de meest uiteen-
lopende designelementen. 

De mogelijkheden zijn eindeloos. Bovendien wordt 
het gedrukte decor door een sterke toplaag be-
schermd, zodat de platen ook in krasgevoelige om-
gevingen kunnen worden ingezet. Daarnaast kunt 
u kiezen uit diverse oppervlaktestructuren, zodat 
uw persoonlijk plaatmateriaal precies de uitstraling 
krijgt die u wilt.

Plastica Digitaaldruk kan ook verwerkt worden op 
Plastica Massief NT, voor exterieurtoepassingen.

Art (Digitaaldruk) 
Plastica heeft ook een aantal standaard Digitaaldruk-
decoren in het assortiment. Een serie sfeervolle 
afbeeldingen van gras tot fijne lijntjes, stuk voor 
stuk sprekend en verfrissend. Verwerkt als een 
groot oppervlak of juist als subtiele nuance.

Met Plast ica Digi taaldruk 
ver legt  u de grenzen van uw 

ontwerpvr i jheid.

Eindeloze
creat iv i te i t

Foto: © John Sondeyker

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. Of u nu via een dealer of rechtstreeks 
bestelt, u kunt altijd een beroep doen op de 
expertise, creativiteit en grote betrokkenheid van 
het Plastica-interieurteam. 

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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Productbeschrijving
Plastica Digitaaldruk wordt verwerkt op Plastica 
HPL-producten (HPL, Postforming, F-kwaliteit 
en Alumax) en Plastica Compactplaten (ook 
AluCompact). Over het individuele decor wordt 
nog een overlay aangebracht dat als beschermlaag 
functioneert; de plaat is dus krasvast.

Toepassingen
Voor een persoonlijk design van bureaus, tafels, 
wanden, deuren, reclameborden, plattegronden, 
routeborden, logodragers en de meest uiteenlopende 
designelementen. Ook ideaal voor winkelinrichtingen.

Normen
Plastica HPL en Compact worden geproduceerd 
volgens EN 438.

Specificaties en afmetingen Plastica HPL
•	 Afmetingen:
	 •	 2140	x	1060	x	1	mm
	 •	 2800	x	1300	x	1	mm
	 •	 4100	x	1300	x	0,8	mm	
  (Postforming-kwaliteit)
•	 Als	backing	kunt	u	het	best	decor	
	 0891	Individueel	Wit	FH	gebruiken

Specificaties en afmetingen
Plastica Compact
•	 Dikte:	2	tot	20	mm	
•	 Afmetingen:
	 •	 2140	x	1060	mm
	 •	 2800	x	1300	mm
	 •	 4100	x	1300	mm
•	 Achterzijde	uitgevoerd	in	0891	Individueel	
	 Wit	(niet	combineerbaar	met	decor	0085	Wit)

Technische 
informat ie

Specificaties en afmetingen 
Standaard Art (HPL)
•	 Dikte:	1	mm
•	 Afmeting:	2800	x	1300	mm	
	 (ontwerp	2760	x	1260	mm)
•	 Andere	afmetingen	en	kwaliteiten	
 op aanvraag

Formaten Digitaaldruk-ontwerp
Voor de bedrukking van de platen met uw ontwerp 
is	een	witte	rand	van	20	mm	aan	alle	kanten	van	
het plaatoppervlak nodig.

Ontwerpformaten	per	afmeting:

Afmeting plaat Bedrukbaar bereik

2140	x	1060	mm 2100	x	1020	mm

2800	x	1300	mm 2760	x	1260	mm

4100	x	1300	mm 4060	x	1260	mm

P925

P928

P931

P926

P929

P932
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Plastica Digitaaldruk kan ook verwerkt worden op 
Plastica Massief NT, voor exterieurtoepassingen.

P927

P930

P933

P934
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Eventuele kleurafwijking, zet- en drukfouten voorbehouden.


