
Plastica Massief NT
Al l - in duurzaam en veelz i jd ig

Complete vr i jheid in ontwerp 
en ui tvoer ing



Het grote voordeel van Plastica Massief NT ge-
velbekledingsplaten is dat het all-in is. Compleet 
dus. Inclusief technische ondersteuning, garanties, 
bevestigingsmaterialen en alle mogelijkheden voor 
maatwerk. Maar Plastica Massief NT is nog zoveel 
méér.

In de eerste plaats is Plastica Massief NT een 
merk van hoge kwaliteit. Bijzonder duurzaam en 
standaard uitgevoerd volgens brandclassificatie 
Euroklasse B. Maar het materiaal wordt ook ge-
leverd in standaardafmetingen, meer dan gebrui-
kelijk, zodat vrijwel niets bij de verwerking op de 
bouw verloren gaat. Bovendien hebben de platen 
standaard een dubbelzijdig decor voor optimale es-
thetiek en verwerkingsrendement. Ook deze unieke 
eigenschap geeft u enorm veel vrijheid én zekerheid 
in ontwerp en uitvoering.

Maar het mooiste van Plastica Massief NT is de 
exclusieve materiaaluitstraling. Een uitgebreid palet 
van schitterend moderne kleuren, warme houtdes-
sins, behoudende decoren of juist trendy designs. 
Ook verkrijgbaar als het dunne en gewichtsbespa-
rende Plastica AluMassief.

Plast ica Massief  NT is een let ter l i jk veelz i jd ig 
plaatmater iaal  met unieke eigenschappen. 
Al l - in compleet  voor é lk exter ieur in nieuwbouw 
en renovat ie.

All- in
Compleet

|    All-in compleet



Plastica AluMassief is een Plastica Massief NT-
gevelbekledingsplaat, maar met een kern van alu-
minium. Deze versteviging geeft het materiaal een 
extreem hoge breuk- en buigvastheid, waardoor  
een dunnere plaat toch een grote overspanning aan-
kan. Het resultaat is bovendien een forse gewichts-
besparing, waardoor Plastica AluMassief (3mm) 
uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld bekleding 
van garagedeuren. Plastica AluMassief is in de-
zelfde decoren leverbaar als Plastica Massief NT, 
waardoor het product naadloos in uw gevel past.

Plast ica 
AluMassief

|    Plastica AluMassief



Voordelen voor ontwerp en uitvoering
Plastica Massief NT gevelbekledingsplaten zijn in 
diverse standaardafmetingen te bestellen, zodat er 
nauwelijks materiaal op de bouw verloren hoeft te 
gaan. Maar de platen zijn ook standaard voorzien 
van een dubbelzijdig decor. Daardoor treedt geen 
stagnatie in de bouw op bij beschadigingen. 
Bovendien kunnen schuine stukken efficiënter uit 
de platen worden gezaagd en is de symmetrie in de 
bouw beter gewaarborgd.
De bewerking en montage van Plastica Massief NT 
gevelbekledingsplaten is bijzonder eenvoudig. 
De beschikbare bevestigingsmiddelen (o.a. lijm, 
schroef, potdeksel) zijn standaard bij het product 
te leveren. 

Plastica Massief NT is een uit thermohardende 
kunstharsen opgebouwd materiaal, dat onder 
hoge druk en temperatuur tot een homogene 
gevelbekledingsplaat is samengeperst. De plaat 
heeft een kern van geïmpregneerde cellulosebanen 
en een gesloten acrylaat-toplaag voor maximale 
duurzaamheid. Maar Plastica Massief NT heeft nog 
vele andere eigenschappen en voordelen.

Plast ica 
Massief NT

De voordelen

Talloze toepassingen
•	 gevelbekleding
•	 balkonbeplating
•	 privacyschermen
•	 borstweringen
•	 boeiboorden
•	 dakranden
•	 gootranden
•	 dakkapellen
•	 luifels
•	 sandwichpanelen
•	 reclameborden
•	 garagedeuren

|   Plastica Massief NT - De voordelen

Duurzame zekerheid
•	 slijtvast
•	 krasvast
•	 onderhoudsarm
•	 kleurecht
•	 weersbestendig
•	 corrosiebestendig
•	 chemicaliënbestendig
•	 vuilafstotend

Unieke eigenschappen
•	 standaard	Euroklasse	B
•	 standaard	dubbelzijdig	decor
•	 vijf	standaardafmetingen
•	 standaard	acrylaat-toplaag
•	 kleurkoppeling	met	Plastica-
 interieurproducten
•	 bijbehorende	bevestigingsmaterialen	



Plast ica 
Massief NT

De voordelen

Duurzame toplaag
Alle Plastica Massief NT gevelbekledingsplaten 
hebben standaard een gesloten acrylaat-toplaag. 
Deze laag is uv-bestendiger en duurzamer dan 
bijvoorbeeld melamine. Bovendien treedt vergrijzing 
door veroudering niet op.

Kleuren, decoren en structuren
De Plastica Massief NT Colour Collection biedt een 
overzichtelijk en realistisch beeld van de grote keuze 
aan unikleuren, houtdessins en fantasiedecoren.

Garanties
Als u werkt met de speciale bijgeleverde Plastica-
bevestigingsmaterialen kan, als u wilt, project-
garantie worden verleend. Standaard krijgt u 10 
jaar productgarantie op de plaatmaterialen zelf.

Service en maatwerk
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-exterieurteam. Bijvoorbeeld voor 
technisch en commercieel advies op projectbasis 
of tekeningen en berekeningen. Daarnaast proberen 
zij al uw wensen voor maatwerk op flexibele wijze 
in te vullen.

|    Plastica Massief NT - De voordelen

K-4345



|   Plastica Massief NT - Decoren

0159

0330

0793

0794

0795

0078

0079
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Decoren

0158 05320328

0026

0156

0027

0026 Prado alu grijs
0027 Prado agaat grijs
0078 Actec 
0079 Maya
0156 Patina
0158 Afro grijs
0159 Afro zwart

0328 Alu 
0330 Navy 
0532 Zilvergrijs
0793 Patina tin
0794 Patina brons
0795 Donker meriet
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0125

1260

0213

0163

0270

0272

0169

0168

0601

0160

0161

0162

0037 0796 0801 0803

0037 Indian apple
0125 Natuur eiken
0160 Afro maron   
0161 Afro natuur
0162 Afro sahara
0163 Afro havanna
0168 Afro rood
0169 Afro robijn

0213 Mahonie
0270 Licht kersen
0272 Kersen
0601 Appel rood
0796 Chipwood
0801 Grijze den
0803 Gebeitst grenen
1260 Teak
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0620 0776

0736

00740627

065100650687

06170059

0059 Donkergroen
0065 Ivoor
0074 Pastelgrijs
0617 Petroleumgroen
0620 Grijsgroen
0627 Sanitairbeige
0630 Zeegroen
0651 Crème

0662 Jadegroen
0663 Resedagroen
0687 Maïsgeel
0736 Saffraangeel
0742 Kiezelgrijs
0776 Beton grijs
0851 Winterwit

0662 0630

0742

0851

0663
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0085 0741 0747

0733 0693

0073

0075 0077

06610692 0691

06450634 06570066

07060609 0703 0712
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0066 Zand
0073 Licht ivoor
0075 Donkergrijs
0077 Antracietgrijs
0085 Wit
0609 Nevelgroen

0634 Beige
0645 Tabak
0657 Koffiebruin
0661 Terracotta
0691 Bordeauxrood
0692 Oud rose

0693 Orchidee
0703 Pastelblauw
0706 Polarblauw
0712 Staalblauw
0733 Sanitairwit
0741 Berkengrijs
0747 Middengrijs
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0647

0237

0674

0623

0591

0717

0702

0598

0080

06800689

0080 Zwart
0237 Gentiaan blauw
0591 Dennengroen
0598 Zaans groen
0623 Groen
0647 Goudgeel

0674 Maanrood
0680 Wijnrood
0689 Dieprood
0702 Donkerblauw
0717 Atlantic
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Eventuele kleurafwijking, zet- en drukfouten voorbehouden.
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