
Plastica Dualis
Extra dessin over uw gekozen decor

Vergroot uw fantasie



‘Snake’, ‘Glitter’, ‘Esprit’ en meer. De fantasie-
overlays uit de Dualis-serie geven uw Plastica-
product nog meer uitstraling. Een extra dessinlaagje 
voor een speelse afwerking, dat met vrijwel elke 
unikleur kan worden gecombineerd op platen uit 
de Plastica HPL- en Compact-productlijn. U kiest 
de kleur en het Dualis-dessin. Daarmee creëert u 
eenvoudig uw nieuwe, eigen decor.

Opval lende 
creat ies

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. 
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Met de vele 
productkeuzes en 
ui ters t  betrokken 

ser v ice is  Plast ica ook 
in inter ieur méér dan 

compleet .

Technische 
informat ie

Productbeschrijving
Plastica Dualis wordt verwerkt op Plastica HPL en 
Plastica Compactplaten. Ook HPL Postforming en 
Compactforming.

Toepassingen
Voor een nieuw, eigen decor voor bijvoorbeeld 
wanden, meubels en deuren.

Normen
Plastica HPL, Compact en Compactforming worden 
geproduceerd volgens EN 438.

Specificaties en afmetingen 
•	 Afmetingen:
	 •	2800	x	1300	mm
	 •	4100	x	1300	mm
Dualis op Plastica HPL en HPL Postforming
•	 Densiteit:	ca.	1450	kg/m3
•	 Dikte	HPL:	1	mm
•	 Dikte	HPL	Postforming:	0,8	mm
Dualis op Plastica Compact en Compactforming
•	 Densiteit:	ca.	1450	kg/m3
•	 Dikte	Compact:	2	–	20	mm
•	 Dikte	Compactforming:	6,	8,	10	en	13	mm

Voor meer informatie over specificaties en 
mogelijkheden betreft Plastica HPL, HPL 
Postforming,	 Compact	 en	 Compactforming:	 zie	
desbetreffende brochures.

Overlay Binnenzijde bedrukt
Decorlaag unikleur

Kern
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Structuren
De oppervlaktestructuur geeft een extra ‘finishing 
touch’ aan uw Dualis-dessin.

Structuren per afmeting

2800	X	1300	mm 4100	x	1300	mm

FH fijne hamerslag • •

PO poriën • •

MT mat • •

TM diepmat • •

ST streep •

HG hoogglans • •

FK fijne korrel • •

SF softfinish •

SM softmat • •

SW swing •

Dualis-dessins
Er	 is	keuze	uit	 zeven	verschillende	Dualis-dessins	
die	verkrijgbaar	zijn	op	veel	decoren,	te	zien	in	de	
Plastica Interior Colour Collection.

0077 Esprit 0085 Astro

0691 Glitter 0080 Linos

0085 Quadra0065 Wing

Vergroot uw fantasie met 
Plast ica Dual is .

0065 Snake

Op bijgevoegde leaflet 
zijn	alle	mogelijkheden	
aangeven.
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Eventuele kleurafwijking, zet- en drukfouten voorbehouden.


