
Plastica Vensterbanken
Pracht ig duurzaam voor inter ieurs van vandaag en morgen

Prof i teer van design én gemak



Plast ica Vensterbanken z i jn 
verkr i jgbaar in twee types: 
Classic en Sof t l ine

|    Design en gemak in één

Plastica Vensterbanken blinken uit in elk interieur 
voor nieuwbouw en renovatie vanwege hun 
hoogdecoratieve uitstraling. 
Plastica Vensterbanken hebben namelijk een 
bijzonder fraaie toplaag van sterk HPL (High 
Pressure Laminate) in diverse kleuren. Daarnaast 
hebben de vensterbanken een mooie afgewerkte 
dubbele ronding aan de voorzijde.  
Maar Plastica Vensterbanken zijn ook gemaakt voor 
optimale duurzaamheid: vochtbestendig, kras- en 
stootvast en probleemloos te reinigen. 

Plastica Vensterbanken zijn échte blikvangers in 
alle interieuren. In meerdere opzichten, vanwege 
hun overtuigende eigenschappen:

Design en 
gemak in één

•	 dichte	oppervlaktestructuur,	daardoor	
 hygiënisch en makkelijk te reinigen
•	 hoge	kras-	en	stootvastheid
•	 hitte-	en	vochtbestendig
•	 resistent	tegen	huishoudelijke	chemicaliën
•	 voorzijde	dubbel	afgerond:	 
	 •	 Classic:	radius	10	mm
	 •	 Softline:	radius	4	mm	
•	 eenvoudig	te	plaatsen
•	 leverbaar	in	vele	breedtes
•	 leverbare	afdekkapjes	en	kantenband
•	 duurzaam	en	slijtvast

Plastica	Vensterbank	Classic:	radius	10	mm

Plastica	Vensterbank	Softline:	radius	4	mm



Afwerking
Voor de afwerking van de kopse kanten, wordt elke 
Plastica Vensterbank standaard geleverd met bij-
behorend kantenband. Daarnaast zijn er voor de 
Plastica	Vensterbanken	Classic	 speciale	afdek-	en	
renovatiekapjes leverbaar. Het voordeel van het 
renovatiekapje is dat de oude vensterbank aan de 
zijkant wordt geblindeerd. 

•	 Afdekkapjes*:
	 •	 Neusdikte:	40	mm
	 •	 Breedte:	geschikt	voor	alle	breedtes
	 •	 Kleuren:	Wit,	Winterwit,	Sanitairwit,	Zand	 
	 	 en	Kiezelgrijs	(uitstekend	te	combineren	
  met andere decoren zoals marmerdessins)
•	 Renovatiekapjes*:
	 •	 Neusdikte:	40	mm
	 •	 Breedte:	300	mm	
  (eenvoudig in te korten)
	 •	 Kleuren:	Wit	en	Sanitairwit

*	geschikt	voor	Plastica	Vensterbanken	Classic

|   Eenvoud en perfectie

Plastica Vensterbanken zijn erg eenvoudig te 
plaatsen, met alle hulpmaterialen voor een perfecte 
afwerking.

Eenvoud en 
per fect ie

Nieuwbouw; montage in cement
Schuif	 de	 vensterbank	 met	 de	 onderzijde	 in	 de	
sponning en bevestig hem met een anker in het 
cement.

Renovatie; vensterbanken opgedikt tot 
40 mm 
Monteer de nieuwe vensterbank op de oude met 
Plastiflex®-NT.



Technische 
informat ie

Plast ica  
Vensterbanken 
Classic

|    Plastica Vensterbanken Classic

Normen
•	 Spaan	in	de	kwaliteit	E1-P5	(V100)	
	 volgens	EN	312-5
•	 HPL	volgens	EN	438
•	 Het	complete	product	voldoet	aan	
	 ÖNORM	B	2217	

Specificaties en afmetingen
•	 Densiteit:	ca.	720	kg/m3

•	 Diktes	materialen:
	 •	 spaanplaat:	19	mm
	 •	 HPL:	0,8	mm
•	 Totale	diktes	(leverbaar	in	twee	neusdiktes	
 aan lange zijde):
	 •	 40	mm
	 •	 80	mm	(alleen	in	decor	0085	Wit)
•		 Voorzijde	voorzien	van	een	dubbele	ronding	
	 (radius	10	mm)
•		 Effectieve	lengtes	-/-	20	mm

40	mm 80	mm

L	4100	mm L	2800	mm L	4100	mm

150	mm • • •
200	mm • • •
250	mm • • •
300	mm • • •
350	mm • • •
400	mm • • •
455	mm •
505	mm • •
805	mm • •

* *

***

**

**

*	 Standaard	in	decor	0085	Wit	leverbaar;	
 andere decoren op aanvraag
**	 De	breedtes	505	en	805	mm	hebben	aan	
	 beide	lange	zijden	een	opdikking	van	40	mm
***		 De	breedtes	455	mm	heeft	aan	beide	lange	
	 zijden	een	opdikking	van	80	mm

**

**

Productbeschrijving
Plastica	 Vensterbanken	 Classic	 hebben	 een	 kern	
van vochtwerend spaan en zijn standaard voorzien 
van een toplaag van HPL (High Pressure Laminate).  
De onderzijde is met backing afgewerkt. 

Toepassingen
Voor alle interieurs in nieuwbouw en renovatie.

Leveringsprogramma en mogelijkheden
•	 Bij	afname	vanaf	20	stuks	per	breedte	met	
	 een		lengte	van	4100	mm	in	alle	decoren	van	
	 de		 Plastica	Interior	Colour	Collection	te	
 leveren
•	 Afname:	2	stuks	per	kleur/breedte



Decoren Plast ica
Vensterbanken 
Classic

|    Decoren Plastica Vensterbanken Classic - kleuren en structuren

Bij afname vanaf 20 stuks per 
breedte met een lengte van 4100 
mm in alle decoren van de Plastica 
Interior Colour Collection te leveren

De	 Plastica	 Interior	 Colour	 Collection	 biedt	 een	
overzichtelijk beeld van de grote keuze aan kleuren 
en	 structuren.	 Plastica	 Vensterbanken	 Classic	
worden geleverd in de volgende standaarddecoren 
en –structuren:

0085		 Wit		 FH
0096		 District	Grijs		 FH
0107		 Beuken		 PO
0139		 Marmer	Grijs		 FK
0141		 Classico		 FH
0379		 Marmer	zwart		 FH
0410		 Veneto		 FH

0466		 Botticino	Klassiek		 FH
0495		 Alhambra	licht		 FH
0545		 Classic	natuur		 FK
0733		 Sanitairwit		 FH
0742		 Kiezelgrijs		 FH
0851		 Winterwit		 FH
1490		 Kers-beuken		 FH

0085 0773

04950851

0742

01071490

0141

0545

03790466 04100096

0139



Plast ica 
Vensterbanken 
Sof t l ine

Technische 
informat ie

|    Plastica Vensterbanken Softline

L	2650	mm L	4100	mm L	5300	mm

160	mm • • •
200	mm • • •
250	mm • • •
300	mm • • •
350	mm • • •
400	mm • • •
500	mm • • •

Productbeschrijving
Plastica	 Vensterbanken	 Softline	 blinken	 uit	 in	
een moderne vormgeving. De voorzijde is strak 
afgewerkt. Leverbaar in vele breedtes en in een 
lengte	van	5300	mm.

Toepassingen
Voor alle interieurs in nieuwbouw en renovatie.

Leveringsprogramma en mogelijkheden
•	 Afname:	2	stuks	per	kleur/breedte

Normen
•	 Spaan	in	de	kwaliteit	E1-P5	(V100)	
	 volgens	EN	312-5
•	 HPL	volgens	EN	438
•	 Het	complete	product	voldoet	aan	
	 ÖNORM	B	2217	

Specificaties en afmetingen
•	 Densiteit:	ca.	720	kg/m3

•	 Diktes	materialen:
	 •	 spaanplaat:	19	mm
	 •	 HPL:	0,8	mm
•	 Neusdikte:	40	mm
•		 Voorzijde	voorzien	van	een	dubbele	ronding	
	 (radius	4	mm)
•		 Effectieve	lengtes	-/-	20	mm



|    Decoren Plastica Vensterbanken Softline - kleuren structuren

F174 D343

D226

D210B891

D733

D273

B910D085

Decoren Plast ica
Vensterbanken 
Sof t l ine

D085	 Wit	 JU
D733	 Sanitair	wit	 JU
D226	 Wit	steen	 JU
B910	 Marmer	beige	 JU
F174	 Marmer	wit	 JU

D389

D389	 Primanus	 JU
D273	 Future	 JU
D343	 Granito	bruin	 JU
B891	 Belgisch	hardsteen	 JU
D210	 Zwart	graniet	 JU

Plastica	Vensterbanken	Softline	worden	geleverd	in	
de volgende standaarddecoren en –structuren:
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Eventuele kleurafwijking, zet- en drukfouten voorbehouden.


