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COLOFON

Dit magazine is een uitgave van Plastica Plaat B.V. te Waalwijk
Industrieweg 92, 5145 PW Waalwijk, www.plastica.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zon-
der toestemming van Plastica.  Eventuele zet- en drukfouten voorbehouden. De 
kleurstalen dienen als indicatie en kunnen enigzins afwijken van het origineel.4



“

MASSIEF NT COLLECTIE

Massief NT is een gevelplaat en biedt een grote diversiteit. Dat begint bij de 
uitgebreide kleurencollectie van maar liefst 125 decoren. Deze staan stuk 
voor stuk opgenomen in dit magazine. Maar wist u dat deze ook terug te vin-
den zijn in het monsterboek van Massief NT? Deze is voorzien van échte pro-
ductstalen, realistisch in decor en standaard oppervlaktestructuur. Eenvoudig 
aan te vragen door de onderstaande QR code te scannen. Wilt u een grotere 
kleurstaal ontvangen? Maak dan gebruik van onze 24-uurs online monster- 
service.  

Massief NT biedt u nog veel meer dan alleen een prachtige kleurencollectie. Zo 
laat de plaat laat zich uitstekend bewerken en draagt hierdoor optimaal bij 
aan de unieke vorm en uitstraling van een gebouw. Het appartementen-   
complex in Deurne (zie pagina 66) is hier een sprekend voorbeeld van. De 
juiste look en feel is hier gecreëerd dankzij het gekozen houtdecor in          
combinatie met de aangebrachte schijnvoegen. Of wat dacht u van het 
schoolgebouw in Boekel (zie pagina 30). Deze school is een van de meest 
duurzame scholen van heel Nederland en Massief NT kleurt hier de gevel. 
Laat u informeren maar vooral ook inspireren door alweer de vijfde uitgave 
van het Massief NT magazine.  

Ik wens u veel leesplezier!

Marc Snoeren
Directeur Plastica Plaat B.V. 

MASSIEF NT DRAAGT 
OPTIMAAL BIJ AAN DE 

UNIEKE VORM EN 
UITSTRALING VAN EEN 

GEBOUW

VOORWOORD

aanvragen monsterboek aanvragen monster 5



DECOREN OVERZICHT

Uni

0647 NT

0611 NT

0623 NT

0237 NT

0687 NT

0591 NT

0725 NT

0702 NT

0736 NT

0612 NT

0059 NT

0717 NT

0851 NT

0592 NT

0706 NT

0065 NT

0663 NT

0712 NT

0654 NT

0662 NT

0703 NT

0689 NT

0657 NT

0674 NT

0645 NT

3003 NT

0768 NT

0691 NT

0692 NT

0680 NT

0661 NT

3007 NT

5032 NT

0598 NT
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Zwart en wit

0066 NT

0753 NT

0073 NT

0091 NT

0733 NT

0080 NT

0627 NT

0085 NT

0056 NT

0651 NT

0742 NT

0617 NT

0693 NT

0741 NT

0631 NT

0747 NT0074 NT 0075 NT 0077 NT 0776 NT 0070 NT

Fluor

6010 NT 6020 NT 6030 NT 6031 NT 6040 NT 6050 NT
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DECOREN OVERZICHT

Afro

Metallic

0161 NT0931 NT

5032 NT + Metallic 0080 NT + Metallic 0768 NT + Metallic 0056 NT + Metallic 0077 NT + Metallic 0066 NT + Metallic

0932 NT 0168 NT 0169 NT 0160 NT

0156 NT 0159 NT0162 NT 0158 NT

Hout

0922 NT0919 NT 0601 NT 5171 NT 5172 NT 5173 NT

0924 NT0923 NT 0935 NT 0925 NT 0926 NT 0936 NT
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0801 NT

0125 NT

0927 NT

0797 NT

0803 NT

1260 NT

0928 NT 0929 NT 0930 NT

Steen 

0429 NT

0387 NT

0428 NT 

0386 NT 

0427 NT

0344 NT

0426 NT 

0394NT 

0421 NT 

0497 NT 

0406 NT

0496 NT
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DECOREN OVERZICHT

Fantasie

0028 NT

AT11 NT

0027 NT 

0603 NT 

0026 NT

0604 NT

0780 NT 

0602 NT 

0781 NT 

0480 NT 

0782 NT

0481 NT

0798 NT 0793 NT 0794 NT

GEVELBEURS ROTTERDAM AHOY
Modern Utopia 2.0
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“TRANSFORMATIE ZIT IN 
ONZE NATUUR

De veelzijdigheid van Plastica kan beursbezoekers 
niet ontgaan. Met een uitgebreide collectie van hout, 

metaal, steen en kunststof biedt Plastica voor elk 
gebouw of woning een geschikte oplossing.
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“VEELZIJDIG, DUURZAAM, 
EXCLUSIEVE UITSTRALING

ALGEMEEN

Duurzaam
Massief NT heeft nog zoveel méér te bieden. In de 
eerste plaats is Massief NT een merk van hoge kwali-
teit en wordt standaard geleverd met PEFC keurmerk. 
Dit keurmerk geeft de zekerheid dat de gebruikte 
hout- en papierproducten afkomstig zijn uit bos dat 
duurzaam beheerd wordt. 
De platen zijn verder standaard voorzien van een 
acrylaat toplaag voor maximale duurzaamheid. 

Optimale toepassing
Het dubbelzijdige decor zorgt vervolgens voor opti-
male toepassing en verwerkingsrendement. Ook deze 
eigenschap geeft enorm veel vrijheid én zekerheid in 
ontwerp en uitvoering. Daarbij is Massief NT        
standaard uitgevoerd volgens brandclassificatie 
Euroklasse B en worden de panelen geleverd in vier 
standaard afmetingen. Hierdoor hoeft er bij de ver-
werking op de bouw nauwelijks materiaal verloren te 
gaan. 

Massief NT gevelbekledingspanelen zijn al decennia lang een begrip in de bouwwereld. 
Talloze grootscheepse en ook kleinere projecten bewijzen de kracht van Massief NT. 

Want experts weten: de panelen zijn duurzaam, esthetisch en bieden een opmerkelijk 
ruime keuze in kleuren en dessins. Warm, trendy of klassiek: de kleurechte en slijtvaste 

panelen geven elk gebouw een eigen, exclusieve identiteit. Of wat te denken van        
bijvoorbeeld een foto-afdruk, een hoogglans- of Sky-uitvoering? Met deze              

mogelijkheden van Massief NT krijgen gebouwen een nog uniekere uitstraling. 

Eenvoudige bevestiging en optimale ondersteuning
Nog een groot voordeel van Massief NT: de bijzonder 
eenvoudige bevestiging. Met lijm, torxschroeven, een 
blind mechanische bevestiging of door te potdekselen, 
zitten de panelen in mum van tijd aan de gevel.   
Plastica levert deze bevestigingsmaterialen en heeft 
de beschikking over een eigen serviceteam dat u 
ondersteuning kan geven bij de montage van gevel- 
bekleding. De kans op faalkosten en toekomstige 
garantie issues worden hiermee drastisch verminderd 
en u boekt daarnaast kostbare tijdswinst. Op de 
plaatmaterialen zelf zit sowieso standaard 10 jaar 
garantie.

12



Duurzaam
slijtvast, kleurvast, onderhoudsarm, krasvast, 
weer-, corrosie- en chemicaliënbestendig, vuil- 
afstotend

Unieke standaard eigenschappen 
PEFC gecertificeerd, Euroklasse B, dubbelzij-
dig decor, vier standaard afmetingen, acrylaat 
toplaag, kleurkoppeling met Plastica interieur-
producten, bijbehorende bevestigingsmaterialen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MASSIEF NT

Eenheid      Waarde   Mechanische eigenschappen 
Stootvastheid   kg/m2   > 40 
Treksterkte / oppervlak  kg/m2   > 80
Buigsterkte    n/mm2   > 80
E-modulus    n/mm2    > 9.000 

Fysische eigenschappen
Warmtegeleidingscoëfficiënt   w/mk   0,3
Warmteuitzettingcoëfficiënt  1/k    18 x 10-6 
Waterdampdiffusieweerstand  u   17.200
Volumieke massa    kg/m3   ca 1350 

Licht- een weersbestendigheid
Kunstmatige verwering   EN ISO 4892-2 3000 u  EN 20105-A02 grijsschaal 4-5
UV-bestendigheid              EN ISO 4892-3 1500 u   EN 20105-A02 grijsschaal 4-5    

Maatverandering in klimaatwisseling bij verhoogde temperatuur
6 mm lengterichting  ≤ 0,15
6 mm breedterichting   ≤ 0,25

Brandgedrag volgens EN 13501-1  
Euroklasse B - s2, d0

SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

Afmetingen    Diktes en toleranties  Plaatgewichten
2800 x 1300 mm   6 mm   ± 0,40 mm 6 mm = 8,6 kg/m2

4100 x 1300 mm   8 mm   ± 0,50 mm 8 mm =   11,3 kg/m2

2800 x 1854 mm   10 mm ± 0,50 mm 10 mm = 14,2 kg/m2

4100 x 1854 mm   12 mm ± 0,60 mm 12 mm = 17,1 kg/m2

Talloze toepassingen
gevels, balkons, privacyschermen, dak- en 
gootranden, luifels, boei- en reclameborden, 
borstweringen, dakkapellen, sandwichpanelen 
en buitenvloeren

13



STRUCTUREN

Het neusje van de zalm wanneer u zoek bent 
naar gevelbekleding met een sprankelende glans.

Zie pagina 58

“HOOGGLANS STRUCTUUR

De standaard afwerking van Massief NT laat elk 
decor optimaal tot zijn recht komen.

“STANDAARD STRUCTUUR

14



“SKY STRUCTUUR

Een oneffen structuur die het decor een 
natuurlijke en steenachtige uitstraling geeft. 

Zie pagina 57

“MEER DAN ALLEEN 
GEVELBEKLEDING

De mogelijkheden van Massief NT platen zijn 
enorm divers. Wist u bijvoorbeeld dat wij ook 

tafelbladen (Table-top) en vloeren (Hexa 
Flooring) in het assortiment hebben?

Zie pagina 60
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0706 NT_Polarblauw

0692 NT_Oud rose

0617 NT_Petroleumgroen

3003 NT_Rubino rood

0663 NT_Resedagroen

0607 NT_Goudgeel

Overzicht Uni16



Voor elk type project de juiste tint. Bruin- en roodtonen voor een meer 
ingetogen sfeer, of juist fel geel en blauw voor een frisse, open look. 
Door te spelen met rustige en meer aanwezige kleuren ontstaan de 
meest verrassende combinaties. 

Vooral bij gevels met uitgesproken kleurcombinaties zijn de unieke 
producteigenschappen van Massief NT ijzersterke troeven. Dankzij de 
gesloten acrylaat toplaag zijn de panelen beduidend beter beschermd 
tegen uv-straling dan plaatwerk met bijvoorbeeld een toplaag van 
melamine. Elk type gevelbeplating wordt in de loop der jaren beïnvloed 
door zonlicht, maar de Massief NT Uni-kleuren behouden dankzij hun 
beschermende toplaag opmerkelijk langer hun originele tint.    

Op de hierna volgende pagina’s staan de leverbare Massief NT 
Uni-kleuren kleuren overzichtelijk weergegeven met daarbij project-
voorbeelden waar deze gevelplaten zijn toegepast. 
Geïnspireerd geraakt? Neem contact met ons op voor het aanvragen 
van een monster of maak een afspraak voor een bezichtiging in ons 
Inspiratum.       

Van Petroleumgroen tot Rubino rood; het aanbod van 
Massief NT uni-kleuren is zeer divers en uitgebreid. 
Wij bieden u de keuze uit maar liefst 45 kleuren, die 

ook in een unieke hoogglans kunnen worden          
uitgevoerd.

“ALLE KLEUREN VAN 
DE REGENBOOG

UNI DECOREN

0617 NT 
Petroleumgroen

0706 NT 
Polarblauw

0663 NT 
Resedagroen

0647 NT 
Goudgeel

0736 NT
Saffraangeel

3003 NT 
Rubino rood

0651 NT_Creme
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UNI DECOREN

0654 NT Jasmijn0627 NT Sanitairbeige

0073 NT Licht ivoor0693 NT Orchidee

0733 NT Sanitairwit

0851 NT Winterwit

0066 NT Zand

0651 NT Creme

“LICHTE KLEUREN

PROJECT: APPARTEMENTEN
Adres: Ommershofselaan te Velp
Realisatie: 2009
Kleuren: 0085 NT Wit, 0161 NT Afro natuur 
Bevestiging: Verlijmd
Architect: Krepain 18



0654 NT Jasmijn

0073 NT Licht ivoor

0733 NT Sanitairwit

0851 NT Winterwit

0651 NT Creme
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0661 NT_Terracotta

0692 NT_Oud rose

0657 NT_Koffiebruin

5032 NT_Kaneel

0645 NT_Tabak

0768 NT_Alpaca

Overzicht Uni20



Gebruik maken van verschillende tinten van dezelfde 
kleur. Dat is ton sur ton, letterlijk vertaald tint op tint. 

Het klinkt niet alleen chique, het is ook chique. 

“MET TON SUR TON 
BEREIK JE MEER

UNI DECOREN

0645 NT Tabak 0657 NT Koffiebruin 0768 NT Alpaca 0692 NT Oud rose 0661 NT Terracotta 5032 NT Kaneel

Dankzij de uitgebreide kleurencollectie van Massief NT is het mogelijk 
om de gevel ton sur ton uit te voeren. Kiest u voor groen-, rood-, 
blauw-, grijs-, geel- of toch liever voor natuurlijke bruintinten?  

21



UNI DECOREN

0680 NT Wijnrood

3007 NT Zwartrood

0691 NT Bordeauxrood

3003 NT Rubino rood

0689 NT Dieprood

0674 NT Maanrood

“ROOD, RODER, ROODST
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PROJECT: APPARTEMENTEN
Adres: Mascagnistraat in Tilburg
Realisatie: 2012
Kleuren: 3003 NT Rubino rood, 0776 NT Betongrijs
Bevestiging: Verlijmd 
Architect: Arrec Robben
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0091 NT Sneeuwwit

0753 NT Koelgrijs

0080 NT Zwart

0085 NT Wit

0742 NT Kiezelgrijs

0741 NT Berkengrijs 0747 NT
Middengrijs

PROJECT: SPORTHAL
Adres: Groen van Printsterersingel te Gouda
Realisatie: 2012
Kleuren: 0075 NT Donkergrijs,
0077 NT Antracietgrijs, 0085 NT Wit, 
0741 NT Berkengrijs, 0747 NT Middengrijs
Bevestiging: Verlijmd 
Architect: Art Deco Architectuur
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“EEN AUTHENTIEKE LOOK 
MET FRAAI GRIJS

0074 NT
Pastelgrijs

0075 NT
Donkergrijs

0077 NT
Antracietgrijs

0776 NT
Betongrijs

0070 NT
Carbongrijs

UNI DECOREN
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0631 NT_Turks blauw

0056 NT_Atlantis0617 NT_Petroleumgroen

0663 NT_Resedagroen

0662 NT_Jadegroen

Overzicht Uni26



UNI DECOREN

0725 NT Geelgroen

0591 NT Dennengroen0623 NT Groen

0611 NT Licht olijfgroen0059 NT Donkergroen

0612 NT Olijfgroen0592 NT Kiwigroen

0056 NT Atlantis0663 NT Resedagroen

0662 NT Jadegroen 0631 NT Turks blauw

“GROEN IS HET 
NIEUWE ZWART

0611 NT_Licht olijfgroen

0623 NT_Groen

0598 NT Zaans groen
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“BLAUW VOOR RUST EN 
OVERZICHT

UNI DECOREN

PROJECT: KANTOORPAND
Adres: Amsterdam
Kleuren: 0077 NT Antracietgrijs, 
0717 NT Atlantic, 0703 NT Pastelblauw
Bevestiging: Geschroefd 
Aannemer: De Meeuw28



0237 NT Gentiaan blauw

0702 NT Donkerblauw

0717 NT Atlantic

0706 NT Polarblauw

0712 NT Staalblauw

0703 NT Pastelblauw

29



30



UNI DECOREN

0077 NT 
Antracietgrijs

0065 NT 
Ivoor

0592 NT 
Kiwigroen

0611 NT Licht 
Olijfgroen

0662 NT 
Jadegroen

0633 NT 
Resedagroen

PROJECT: SCHOOL
Adres: Parkweg 10 te Boekel
Realisatie: 2019
Kleuren: 0065 NT Ivoor, 0077 NT Antracietgrijs, 0592 NT Kiwigroen, 0611 NT Licht olijfgroen, 
0662 NT Jadegroen, 0663 NT Resedagroen, 0687 NT Maisgeel
Bevestiging: Verlijmd
Architect: SROM Architecten

0687 NT 
Maisgeel 31



METALLICS

0768 NT_Alpaca + Metallic

0056 NT _Atlantis + Metallic

0066 NT_Zand + Metallic

5032 NT_Kaneel + Metallic

0077 NT_Antracietgrijs + Metallic

Overzicht Metallic32



“ METALLICS

Of misschien beter gezegd, schitter de sterren 
van de gevel. Want elk gebouw of woning 
flonkert met Massief NT Metallic decoren.

“SCHITTER DE STERREN 
VAN DE HEMEL

METALLIC DECOREN

5032 NT Kaneel + Metallic

0080 NT Zwart + Metallic

0768 NT Alpaca + Metallic

0056 NT Atlantis+ Metallic

0077 NT Antracietgrijs + Metallic

0066 NT Zand + Metallic

Met deze metallic lijn brengen wij nog meer variatie in het 
kleurrijke assortiment van Massief NT. Leuk detail is dat alle 
decoren ook leverbaar zijn in unikleuren, zonder het metallic 
effect. Dit levert creatieve mogelijkheden op. Bovendien zijn de 
metallic decoren net als de unidecoren leverbaar in hoogglans 
uitvoering om een optimaal sprankelend effect te creëren.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op 
voor het aanvragen van een monster of maak een afspraak voor 
een bezichtiging in ons Inspiratum. 

SPECIFICATIES
Uitsluitend verkrijgbaar in:

Afmetingen 
2800 x 1300 mm
4100 x 1300 mm

0080 NT_Zwart + Metallic
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Met de Massief NT Fluor collectie heeft u oprecht iets 
unieks in handen. Of het nu gaat om helder oranje of 
zuurstok roze, de felle kleuren blijven jaar in jaar uit 
mooi en worden niet flets. In totaal telt deze collectie 
6 decoren. Nieuwsgierig geworden? Vraag vandaag 
nog een monster aan en laat u verrassen door de 
kleur. 

De opvallende fluor decoren zijn er voor iedereen die het “WOW”-effect wil creëren. 
Of het nu toegepast wordt om een detail te accentueren of om de gehele gevel mee te 

bekleden. Massief NT Fluor decoren maken elke creatie extra speciaal.  

“DURF TE KIEZEN VOOR 
KIEZEN VOOR KLEUR

FLUOR DECOREN

6010 NT Yellow

6020 NT Orange

6030 NT Pink

6031 NT Berry

6040 NT Purple

6050 NT Polar

PROJECT: ENTREE BEDRIJFSHAL
Adres: Meloenstraat 9 te Pijnacker
Realisatie: 2015
Kleuren: 0059 NT Donkergroen, 0592 NT Kiwigroen, 
0687 NT Maisgeel, 0736 NT Saffraangeel, 
6020 NT Orange, 6030 NT Pink
Bevestiging: Verlijmd
Architect: Minke Oosterlaan
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0162 NT_Afro sahara

0158 NT_Afro grijs

0026 NT_Prado alu grijs

0027 NT_Prado agaat grijs

0028 NT_Prado bruin

Combinatie Afro + Fantasie36



“DE KRACHTPATSER 
IN DE COLLECTIE

AFRO DECOREN

0162 NT Afro sahara

0158 NT Afro grijs

0159 NT Afro zwart

0160 NT Afro maron

0169 NT Afro robijn0159 NT_Afro zwart

De afro lijn is veelgeprezen in de kleurencollectie 
van Massief NT. Niet verwonderlijk want de 

10 afro decoren hebben een heldere en warme 
uitstraling. Stuk voor stuk een sieraad voor de gevel. 

Maar de decoren laten zich ook uitstekend met 
elkaar combineren of juist in combinatie met andere 
materialen zoals baksteen. Met de afro decoren van 

Massief NT kunt u letterlijk alle kanten op. 

Vraag vandaag nog een monster aan via www.massiefnt.nl of neem 
contact op voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging in 
ons Inspiratum.

37



0156 NT Patina

0931 NT Afro amandel

0932 NT Terra

0161 NT Afro Natuur

AFRO DECOREN

0168 NT Afro rood

“HET SPRINGT ECHT IN HET OOG 
ÉN VOELT TOCH HEEL 

NATUURLIJK AAN

38



PROJECT: ZORGAPPARTEMENTEN
Adres: Buizerdstraat te Wijchen
Realisatie: 2017
Kleuren: 0156 NT Patina 
Bevestiging: Verlijmd
Architect: Marie-Jeanne Sas 39



De houtdessins van Massief NT zijn haast niet van 
echt hout te onderscheiden, maar bieden wel de voor-
delen van duurzaam, onderhoudsarm en slijtvast 
kunststof. U heeft bij ons de keuze uit 22 verschil-
lende houtmotieven, die ook in hoogglans uitvoering 
leverbaar zijn. Het resultaat is indrukwekkend.

Het assortiment omvat een gevarieerd aanbod hout-
dessins. Zoekt u robuust Eikenhout? Heeft u mis-
schien liever warm Notenhout aan de gevel? Of gaat 
uw voorkeur toch uit naar Teak? De keuzevrijheid in 
houtdessins van Massief NT is groot. 

De schoonheid van de natuur is de inspiratiebron van onze uitgebreide 
collectie houtdessins. De houtdecoren zijn een lust voor het oog.

“MEESTERWERKEN VAN  
MOEDER NATUUR

0923 NT Soft eiken 0925 NT White wash

0924 NT Wolf 0926 NT Zebra

0935 NT Amerikaanse 
walnoot

0936 NT Grijze kers

HOUT DECOREN

Op de hierna volgende pagina’s staan alle houtmotie-
ven overzichtelijk weergegeven met daarbij project-
voorbeelden waar deze gevelbekleding is toegepast. 
Geïnspireerd geraakt? Neem contact met ons op voor 
een monster of maak een afspraak voor een bezichti-
ging in ons Inspiratum.   

40



0936 NT_Grijze kers

0924 NT_Wolf

0923 NT_Soft Eiken

0935 NT_Amerikaanse walnoot

0926 NT_Zebra

0925 NT_White wash

Overzicht Hout 41



5171 NT 
Witte eik

42



“DE MOOISTE DECOREN VOOR 
DE MOOISTE UITSTRALING

HOUT DECOREN

PROJECT: MICROWONINGEN
Adres: Bredaseweg 570 te Tilburg
Realisatie: 2019
Kleuren: 0027 NT Prado agaat grijs, 5171 NT Witte eik
Bevestiging: Verlijmd
Architect: The Box System

0927 NT
Creek

0801 NT
Grijze den

0803 NT
Gebeitst grenen

0928 NT
Goudkust

0929 NT
Wit antiek

0930 NT
Afrikaanse appel

43



HOUT DECOREN

“STIJLVOLLE RENOVATIE OP 
MAAT MET MASSIEF NT

PROJECT: ENTREE KANTOORPAND
Adres: Bijster 3 te Breda
Realisatie: 2020
Kleuren: 0801 NT Grijze den
Bevestiging: Geschroefd
Aannemer: Coen Hagedoorn

0922 NT Amazone

0125 NT Natuur eiken

0919 NT Ecuador

0797 NT Tirano noten

0601 NT Appel rood

1260 NT Teak5172 NT Grijze eik

5173 NT Bruine eik

44
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We hebben 15 verschillende fantasie decoren in ons 
assortiment opgenomen. Op de volgende pagina’s 
staan alle decoren overzichtelijk weergegeven met 
daarbij projectvoorbeelden waar deze gevelbekleding 
is toegepast. Geïnspireerd geraakt? Neem contact met 
ons op voor het aanvragen van een monster of maak 
een afspraak voor een bezichtiging in ons Inspiratum.

Wie een echt verrassende sfeer wil creëren, kiest voor 
Massief NT Fantasie. Ideaal om een fraai contrast weg te zetten. 

Voel u weer kind en laat uw fantasie de vrije loop.

“NATUURLIJKE VERBEELDING

FANTASIE DECOREN

0793 NT_Patina tin

0387 NT_Bruine lei

0028 NT Prado bruin

0027 NT Prado agaat grijs

0026 NT Prado alu grijs

46



0798 NT_Tambora 0386 NT_Zwarte lei

0794 NT_Patina brons

0156 NT_Patina

Combinatie Hout + Afro + Fantasie + Steen 47



PROJECT: APPARTEMENTEN
Adres: Aldenhof te Nijmegen
Realisatie: 2016
Kleuren: 0794 NT Patina brons, 0070 NT Carbongrijs
Bevestiging: Geschroefd
Architect: Bulkens Architecten48



0780 NT Aqua

0781 NT Kontra

0782 NT Petroleum

0603 NT Ardens

0604 NT Spargo

0602 NT Highway

0480 NT Web wit

0481 NT Web bruin

“ DE PERFECTE FANTASIE

FANTASIE KLEUREN
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Het Authentic-paneel heeft dankzij een speciale 
opbouw van de kernpapieren en de perscondities een 
eigen, unieke look. Het geeft gebouwen een levendige 
en tegelijkertijd elegante uitstraling. 

SPECIFICATIES

Afmetingen 
4100 x 1854 mm

Diktes 
6 - 8 - 10 - 12 mm

PROJECT: ENTREE BEDRIJFSHAL
Adres: Plaza 2 te Moerdijk
Realisatie: 2019
Kleuren: 0794 NT Patina brons
Bevestiging: Verlijmd
Architect: De Roon Architecten

AT 11 Authentic natura

FANTASIE DECOREN

“ELEGANTE UITSTRALING
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0793 NT Patina tin

0794 NT Patina brons

0789 NT Tambora
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0387 NT_Bruine lei

0386 NT_Zwarte lei

0428 NT_Cave

0429 NT_Corro

0427 NT_Beton

Overzicht Steen52



STEEN DECOREN“SOLID AS A ROCK

0429 NT Corro

0428 NT Cave

0427 NT Beton

0426 NT Loft

0421 NT Venus

De prachtige steendecoren van Massief NT 
zijn zo realistisch dat u zichzelf zult afvragen 

of het gaat om gezichtsbedrog of niet. De 
collectie telt maar liefst 12 decoren. Ideaal om 

gebouwen en woningen een robuuste 
uitstraling te geven. 

Kiest u voor Beton of toch liever voor Stonehenge? Of spreekt 
Zwarte lei u meer aan? Waar uw voorkeur ook naar uitgaat, met 
deze decoren geeft u gebouwen en woningen een robuuste uit-
straling. Veel van de steendecoren zijn ook leverbaar in de onef-
fen Sky-structuur voor een sublieme uitstraling. Kiezen was nog 
nooit zo moeilijk. Geïnspireerd geraakt? Neem contact met ons 
op voor het aanvragen van een monster of maak een afspraak 
voor een bezichtiging in ons Inspiratum.       
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STEEN DECOREN

0406 NT Saturnus

0394 NT Urban

0344 NT Riverside

0386 NT Zwarte lei

0387 NT Bruine lei

“KEIGOED VAN MASSIEF NT
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0497 NT Stonehenge 0496 NT Colosseum

55



0496 NT_Colosseum

0497 NT_Stonehenge

0794 NT_Patina brons

0406 NT_Saturnus

094 NT_Urban

Combinatie Steen+ Fantasie56



SKY STRUCTUUR

Massief NT-panelen met de oneffen structuur Sky 
geven het decor een extra natuurlijke en steenachtige 

uitstraling. Sky is leverbaar in de onderstaande 
10 decoren. 

“EEN STEENGOEDE
STRUCTUUR

0394 NT Urban

0344 NT Riverside 0426 NT Loft

0496 NT Colosseum 0427 NT Beton

0497 NT Stonehenge 0793 NT Patina tin

0421 NT Venus 0794 NT Patina brons

0406 NT Saturnus

0421 NT_Venus

SPECIFICATIES

Afmetingen 
4100 x 1300 mm

Diktes 
6 - 8  mm

Overige specificaties
Voorzijde Sky structuur, achterzijde NT

Nieuwsgierig geworden? Vraag vandaag nog een monster aan via   
www.massiefnt.nl of neem contact op voor het maken van een 
afspraak voor een bezichtiging in ons Inspiratum.
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PROJECT: WINKELPAND
Adres: Prins Hendrikweg in Vlissingen
Realisatie: 2014
Kleuren: 0085 HG (hoogglans)
Bevestiging: Verlijmd 
Aannemer: Bouwbedrijf Adriaanse

SPECIFICATIES

Afmetingen 
4100 x 1300 mm

Diktes 
 8 - 10 - 12 mm

“EEN GLANSRIJK SUCCES VOOR 
ELKE GEVEL

Weerkaatsing van het zonlicht geeft extra finesse en 
klasse aan uw gevel. De hoogglans toplaag is lever-
baar op de collectie unikleuren, metallic, fantasie, 
steen, afro en houtdessins.

Geïnspireerd geraakt? Vraag vandaag nog een mon-
ster aan op www.massiefnt.nl of maak een afspraak 
voor een bezichtiging in ons Inspiratum. 

Bent u op zoek naar een stralende en intense kleurbeleving van uw gebouw? 
Massief NT zorgt ervoor dat u uw gevel kunt bekleden met panelen die zijn voorzien van 

een exclusieve hoogglans coating. Een unieke optie, want Massief NT heeft de 
hoogste glansgraad in de markt.

HOOGGLANS STRUCTUUR
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Massief NT Hexa Flooring heeft een honingraat anti- 
slipprofiel met een fijne structuur. Zo ontstaat er aan-
zienlijk meer grip dan op panelen met gladde 
oppervlakken. Hexa Flooring is daarbij bestand tegen 
alle weersinvloeden. 

De toepassingen van Hexa Flooring, o.a.:
-  balkons  - trappen
-  bordessen  - wintertuinen
-  galerijen  - patio’s
-  podia   - loopbruggen

De zekerheid van Hexa Flooring:
-  antislip   - krasvast
-  onderhoudsarm  - kleurecht
-  weersbestendig  - corrosiebestendig
-  chemicaliënbestendig - vuilafstotend
-  dubbelzijdig gekleurd

Overige specificaties
Voorzijde Hexa, achterzijde NT

HEXA FLOORING

VAN TOP TOT TEEN

Massief NT siert sinds jaar en dag vele gevels van gebouwen en 
woningen. Deze plaat heeft echter nog veel meer te bieden. Wist u 

bijvoorbeeld dat wij ook vloeren en tafels in het assortiment hebben? 

Massief NT NT (brandvertragend)

Decorlaag

Dubbelgeharde acryl-polyurethaan hars met honinggraat anti-slip

SPECIFICATIES

Afmetingen 
4100 x 1854 mm

Diktes 
6 - 20 mm

Kern 
NT-kwaliteit, brandvertragend volgens EN 13501, 
B-s1 d0, kleur bruin

Normen 
Massief NT Hexa Flooring zijn geproduceerd volgens 
EN 438-6, type EDF

Hexa flooring
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Table-top van Plastica is bestand tegen weersinvloeden en kan dus het 
hele jaar in de buitenlucht blijven staan. Table-top is voorzien van een 
zwarte kern. De speciale beschermende toplaag houdt de bladen even-
eens kleurecht. De tafelbladen zijn uitermate geschikt voor het gebruik 
in tuinen en openbare ruimtes, zoals stadsparken en recreatiegebieden. 

De toepassingen van Table-top o.a.:
-  bankplanken, tafelbladen
-  alle overige horizontale toepassingen

De zekerheid van Table-top:
-  krasvast  - onderhoudsarm
-  kleurecht  - vuilafstotend
-  weersbestendig  - corrosiebestendig
-  chemicaliënbestendig - dubbelzijdig gekleurd

SPECIFICATIES

Afmetingen 
2800 x 1300 mm 
4100 x 1300 mm
2800 x 1854 mm
4100 x 1854 mm

Diktes 
12 mm (andere diktes op aanvraag)

Kern 
NT-kwaliteit, zwarte kern

Table-top
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Een onderscheidend en persoonlijke vormgeving is in 
de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Door 
een nieuwe manier van decoreren van plaatmateria-
len, is het mogelijk om complete gevels en wanden te 
voorzien van een eigen uniek design in kleine oplages 
en met een korte productietijd. 

Laat uw creatieve geest de vrije loop met  Massief NT Decor Design. De 
ontwerpmogelijkheden zijn onbegrensd. Uw eigen print, foto, digitaal ontwerp of 

tekening wordt verwerkt in het oppervlak van een Massief NT-plaat. 
Massief NT Decor Design is overal inzetbaar. Voor gevels dus, maar ook voor 

reclameborden, plattegronden, routeborden, logodragers en de meest uiteenlopende 
design-elementen. Bedenkt u het maar. Het kan! Massief NT Decor Design is hét 

alternatief voor zeefdruk en folie en is bovendien krasvast en weerbestendig. 

“ONBEGRENSDE CREATIVITEIT

DECOR DESIGN

SPECIFICATIES

Om uw ontwerp in het oppervlak van de 
plaat te kunnen verwerken, dient een 
witte rand van 20 mm aan alle kanten 
van het plaatoppervlak vrij te blijven. De 
complete handleiding is te downloaden 
op www.massiefnt.nl

Afmeting plaat Bedrukbaar bereik 
2800 x 1300 mm 2760 x 1260 mm
4100 x 1300 mm 4060 x 1260 mm

Diktes 
6 - 8 - 10 - 12 mm
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PROJECT: STATION
Adres: Onderdoorgang Station Vaartsche Rijn
Realisatie: 2015
Kleuren: Decor design
Ontwerper: Frans Hofmeester
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ROOD 
BLIJFT 
ROOD 

EN 
VERLOOPT 

NIET
NAAR ROZE.
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KLEURVAST

De kleurbestendigheid van een gevelplaat kan op ver-
schillende manieren gemeten worden. Bij de ISO A03 
test gaat het om de mate van veroudering en verwe-
ring. Deze grijsschaal wordt ook wel ‘staining’ 
genoemd. Voorwaarde is dat het decor niet vlekkering 
mag teruglopen. Echter de terugloop van de kleur 
wordt niet beoordeeld. Massief NT gaat een stapje 
verder en is getest volgens de ISO A02, ofwel  ‘colour 
fastness’- test. De kleurtoon mag hierbij niet ver-
schuiven en het pigment in de plaat moet stabiel blij-
ven. Bij deze test scoort Massief NT bijna de hoogste 
haalbare score 4-5, ruim boven de minimale norm 
van 3. Rood blijft bijvoorbeeld dus gewoon rood en 
verloopt niet naar roze. 

Massief NT kleurt al jaren het straatbeeld. En daar zijn we trots op. Want of de panelen 
nu 1 of 10 jaar geleden zijn gemonteerd,  gebouwen en woningen blijven hun glans 

behouden. Dit blijkt overigens niet alleen in de praktijk. Ook voor de ultieme 
kwaliteitstest slaagt Massief NT cum laude. 

“HOOGST HAALBARE SCORE IN 
THEORIE EN PRAKTIJK

De decoren van Massief NT verslaan de tand des 
tijds, jaar in jaar uit.  Dit blijkt zowel uit de test maar 
ook de praktijk laat sprekende voorbeelden zien. 
Bovendien geven wij 10 jaar garantie op het kleurbe-
houd. Wederom een bewijs van de veelzijdigheid van 
Massief NT gevelbekleding.
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“Het terrein lag er lang wat verloren bij en dat was 
wel een doorn in het oog van veel mensen. Het ligt 
midden in Deurne dus het trok flink de aandacht. 
Gelukkig mocht Woningbouwvereniging Bergopwaarts 
er toen werk van maken, al lag er wel een flink pakket 
van eisen waar allemaal aan moest worden voldaan. 
Op basis van deze vragen vroeg Bergopwaarts vier 
aannemers om een passend plan te maken. Ook Bots 
Bouwgroep dong mee naar dit omvangrijke project.

Koen Bots: “Het plan dat we toen samen met de 
architect presenteerden kwam als winnaar uit de bus. 
Wij scoorden over de hele breedte het beste op de 
punten architectuur, bouwkosten, duurzaamheid en 
MVO.”

Deze gevelbekleding past perfect bij het pakket 
van eisen
“In onze presentatie zat al een compleet beeld van 
onze uitvoering, dus ook met welke materialen we 
zouden gaan werken. De architect koos voor de gevel-
bekleding Massief NT van Plastica. De keuze was 
gevallen voor de kleur Natuur Eiken. Dit paste perfect 
bij het eisenpakket ‘houtstructuur, duurzaam en 
onderhoudsarm’.”

Het beste van twee werelden: slijtvast kunststof 
met de warme uitstraling van hout
Koen Bots: “De gekozen Massief NT kunststofgevel- 
bekleding is weerbestendig, kleurvast en onderhouds-
arm. En heel belangrijk, de gevelbekleding heeft 
uiteindelijk de juiste look en feel dankzij het gekozen 

Centraal in Deurne aan de Europastraat zijn twee prachtige appartementencomplexen 
verrezen. Het terrein dat jarenlang braak lag biedt nu woonplezier aan bijna honderd 

huurders, zes kopers, hun partners en kinderen. De aannemer Koen Bots: “Vooraf waren 
de mensen wat sceptisch, maar nu horen we alleen maar enthousiaste geluiden.”

“EEN DUURZAME OPLOSSING 
MET HOUTSTRUCTUUR

houtdecor in combinatie met de aangebrachte schijn-
voegen. Zelf hadden we al eerder met materialen van 
Plastica gewerkt, maar nog niet in deze enorme hoe-
veelheden. De Europastraat is een groot project waar 
de kunststof gevelbekleding een groot aandeel in 
heeft. Zo hebben we het onder meer verwerkt in de 
dakkapellen van de gebouwen.”

De afstemming tussen alle partijen verliep         
uitstekend
In twee fases zijn er in twee jaar tijd 95 nieuwe 
woningen voor jong en oud gebouwd. Koen Bots: “We 
hebben daarbij onderling telkens bewust de samen-
werking opgezocht. Waar het ging om de gevelbekle-
ding leverde Plastica deze al voorzien van de 
schijnvoegen, rechtstreeks aan Flow Gevelapplicatie 
en die zorgden weer voor de juiste bevestiging. De 
afstemming tussen alle partijen verliep uitstekend, 
alles paste mooi in elkaar en we konden de woningen 
geheel volgens planning opleveren. We kunnen nu 
terugkijken op een succesvol project, een tevreden 
opdrachtgever en enthousiaste bewoners. Al met al is 
het een ontzettend mooie invulling geworden van dat 
opvallende terrein in Deurne.”

PROJECT IN BEELD

PROJECT: WONINGEN EN 
APPARTEMENTEN COMPLEX
Adres: Europastraat te Deume
Realisatie: 2018
Kleuren: 0125 NT Natuur eiken
Bevestiging: Geschroefd
Architect: Van den Acker Architecten66
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Ieder gebouw subtiel een eigen identiteit
“Je ervaart een gevel als je buiten het woongebouw staat heel anders 
dan van dichtbij als je op je balkon zit. Dan gaat het echt om twee 
verschillende belevingswaardes. We waren daarom op zoek naar pla-
ten die daar recht aan zouden doen. We wilden geen effen platen, 
omdat we dat toch wat te kil vonden. Liever iets met een houtuitstra-
ling, maar dan wel in verschillende tinten om een patroon op de gevel 
te kunnen maken. We wilden wat afwisseling creëren en ieder gebouw 
ook op een subtiele manier een eigen identiteit geven en ze tegelijker-
tijd tóch bij elkaar bij elkaar laten passen.”

Houtuitstraling met verschillende kleurtinten
“Uiteindelijk kwamen we uit bij Massief NT van Plastica. We hebben 
toen in de beginfase met specialisten van Plastica om tafel gezeten 
om te kijken hoe we het het slimste konden aanpakken en wat er alle-
maal kon binnen het budget. Ze hebben toen echt goed meegedacht, 
ook wat betreft de verschillende mogelijkheden in maatvoering. Toen 
wij aangaven dat wij graag een houtuitstraling wilden én verschillende 
kleurtinten, kwamen ze met het advies om eens naar de Afro-serie 
van Massief NT te kijken.”

Een herkenbaar patroon per flat
“De Afro-serie was perfect. Ze hadden allemaal wel dezelfde, subtiele 
nerf, maar waren in verschillende kleuren toe te passen. We kozen 
voor vier kleuren en per woongebouw gebruikten we vervolgens tel-
kens een andere combinatie van drie kleuren. Hiermee creëren we tel-
kens een ander, uniek effect. Het patroon dat over de gevel heenloopt, 
zie je nu alleen van een afstand. Als je op de galerij loopt zie je het 
patroon niet, maar ervaar je wel een kleurverloop. De deuren gaan trou-
wens ook mee in die vier kleuren en daardoor heb je mooi één pallet.”

De drie woongebouwen met appartementen aan de 
Gombertstraat in Zwolle waren inmiddels wel aan 
een renovatiebeurt toe. Van binnen én van buiten. 

Sara van Popta van 19 het atelier architecten: 
“De gebouwen waren energetisch niet meer zo goed. 
De bewoners klaagden over tocht, vocht en kou. Nu 

hebben de woongebouwen een veel betere             
isolatiewaarde en met de gevelbeplating van        

Massief NT konden we ze ook ineens een heel ander 
uiterlijk geven.”

“IEDER GEBOUW SUBTIEL 
EEN EIGEN IDENTITEIT

PROJECT IN BEELD

PROJECT: APPARTEMENTENCOMPLEX
Adres: Gombertstraat te zwolle
Realisatie: 2018
Kleuren: 0161 NT Afro natuur, 0162 NT Afro sahara, 
0168 NT Afro rood, 0931 NT Afro amandel
Bevestiging: Geschroefd
Architect: 19 Het Atelier Architecten 69



Midden in het centrum van Boekel ligt een groot park. 
Op het terrein vinden de inwoners een sporthal en 
twee schoolgebouwen met opvang. Voor het nieuwste 
scholencomplex van bijna 2.500 m2 zochten de 
opdrachtgevers Saamscholen en StichtingGOO, samen 
met de gemeente naar een geheel nieuw concept dat 
zou bijdragen aan een schoner klimaat en dat toe-
komstbestendig is op het gebied van energiegebruik.

Een eindeloos glooiende vorm
Sebastiaan Robben van architectebureau SROM 
mocht het complex ontwerpen: “Ik had al de nodige 
ervaringen met schoolgebouwen en voor dit complex 
liet ik me inspireren door de möbius. Dit is een vorm 
zonder begin en einde. Deze doorlopende vorm vind je 
nu terug in het interieur en het exterieur van het 
gebouw. De rondingen in het gebouw geven de möbi-
usvorm extra kracht én ze passen het beste bij de 
omgeving. Zo konden we de bomen die er stonden 
heel gemakkelijk laten staan. We hebben het gebouw 
dus erg naar de context ontworpen.”

Een van de duurzaamste scholen
Naast de bijzondere vorm is het gebouw ook bijzonder 
duurzaam. Sebastiaan Robben: “Onder het speelplein 
ligt een bassin waarin de warmte uit gebouw in de 
zomer naartoe gaat. In de winter wordt die warmte 
vervolgens weer gebruikt om het gebouw op te war-
men. Verder maken we ook gebruik van zonne-energie, 

Kindpark Boekel is een bijzonder project op het gebied van duurzaamheid. Het 
moderne, multifunctionele gebouw biedt vanaf schooljaar 2019-2020 ruimte aan twee 
basisscholen, een kinderopvang, buitenschoolse opvang en een GGD. De toepassing 

van Massief NT past mooi bij het duurzame karakter van het gebouw en 
de groen- en geeltinten sluiten aan bij de natuurlijke omgeving.

“EEN EINDELOOS GLOOIENDE VORM

heeft het gebouw een groen dak en zetten we regen-
water in voor het doorspoelen van de toiletten. Het 
gebouw is nu een van de meest duurzame scholen 
van heel Nederland.”

Toekomstbestendige geheel
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het gebouw 
behoorlijk toekomstbestendig is. En de gevelbekleding 
van Massief NT draagt daar ook zeker aan bij. Sebas-
tiaan Robben: “Massief NT is een plaat die heel stevig 
is en wel tegen een stootje kan. Die hoeft dus niet snel 
vervangen te worden. Zelf heb ik al vaker Massief NT 
gebruikt en in dit geval heb ik er ook voor gekozen 
vanwege de kleur.”

Ondersteuning van het park
“In totaal heb ik zeven kleuren geel en groen gebruikt 
ter ondersteuning van het park om het gebouw heen. 
Als het winter is, verliezen de bomen hun bladeren en 
dan mis je dat frisse groen van het park. De gevel 
brengt de kleur dan terug in de omgeving. In de zomer 
werkt het net andersom. Dan camoufleren de bomen 
het complex als het ware. Wat verder nog bijzonder is, 
is dat de materialen in een ronde vorm zijn toegepast. 
Dat kan niet met alle materialen, maar wel met    
Massief NT. Al met al ben ik erg tevreden met het 
eindresultaat en de scholen gelukkig ook.”

PROJECT IN BEELD
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PROJECT: SCHOOL
Adres: Parkweg 10 te Boekel
Realisatie: 2019
Kleuren: 0065 NT Ivoor, 0077 NT Antracietgrijs, 
0592 NT Kiwigroen, 0611 NT Licht olijfgroen, 
0662 NT Jadegroen, 0663 NT Resedagroen, 0687 NT Maisgeel
Bevestiging: Verlijmd
Architect: SROM Architecten 71
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Massief NT gevelbekleding

Plastica Plaat B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 4101 deel 1 "Gevelbekleding met panelen: algemene eisen” d.d. 15 
oktober 2012  inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 in combinatie met BRL 4101 deel 4 “Gevelbekleding met 
panelen: aanvullende eisen voor decoratieve HPL platen gebaseerd op thermohardende harsen” d.d. 18 december 
2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij Massief NT worden periodiek gecontroleerd en de 
prestatie van Massief NT in hun toepassing als gevelbekleding is beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de 
uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd. 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:
- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Massief NT bij aflevering 

voldoen aan:
- De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties,
- De in dit attest-met-productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen

mits de Massief NT voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-
productcertificaat,

- De met deze Massief NT samengestelde gevels de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-
productcertificaat en de gevels voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen aan het 
Bouwbesluit, mits:
- Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties en 

voorwaarden;
- De vervaardiging geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften 

en/of verwerkingsmethoden.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm en de 
bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de samenstelling en/of montage in gevels, 
noch op de productie van de overige producten voor de samenstelling van gevels.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website 
van Kiwa: www.kiwa.nl.

Certificaathouder
Plastica Plaat B.V.
Industrieweg 92
Postbus 180
5140 AD Waalwijk
Tel. (+31) 0416-672400
info@plastica.nl
www.plastica.nl

Certificaathouder/productielocatie
FunderMax GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf
Austria
www.fundermax.at

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Eenmalig prestatie in 

de toepassing
Periodieke controle
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“KWALITEIT IS DE STANDAARD

Massief NT draagt allereerst een CE-markering. Dit is het teken dat de 
gevelbekleding voldoet aan de essentiële vereisten op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu. Massief NT kent ook een Euroklasse B, 
s2 d0-classificatie volgens de Eurobrandklasse NEN-EN 13501-1. Dat 
betekent dat onze materialen heel moeilijk brandbaar en daarmee ont-
zettend veilig zijn. 
Massief NT is voorzien van een KOMO kwaliteitsverklaring, het bewijs 
dat  de gevelplaat voldoet aan  de relevante wet- en regelgeving  in de 
bouw, zoals het Bouwbesluit. Tot slot beschikt Massief NT over het 
PEFC-keurmerk. Hiermee voldoet Massief NT aan de internationale     
regels voor duurzame bosbouw.

CERTIFICERINGEN

Massief NT staat bekend als een merk van hoge 
kwaliteit. Dat vinden niet alleen dealers, aannemers 

en architecten die met onze producten werken. 
Ook keurmerkinstanties geven hun blijk 

van vertrouwen. 

K-4345

EUROPEAN STANDARD EN 13501-1

Euroklasse  Bijdrage aan brand Praktijk 
A1  Geen enkele bijdrage Niet brandbaar
A2  Nauwelijks bijdrage  Praktisch niet brandbaar
B   Erg beperkte bijdrage Heel moeilijk brandbaar
C    Bijdrage   Brandbaar
D   Hoge bijdrage  Goed brandbaar
E   Zeer hoge bijdrage  Zeer brandbaar
F    Gevaarlijke bijdrage  Uiterst brandbaar
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LIJMEN
Het lijmen met Plastiflex-NT® is eenvoudig, maar 
dient wel zorgvuldig te gebeuren. Het resultaat is een 
fraaie, onzichtbare bevestiging van het plaatmateri-
aal. 

BLINDKLINKNAGELS
Blindklinknagels hebben het voordeel dat er snel ver-
bindingen kunnen worden gemaakt en dus arbeidsbe-
sparend werken.

SCHROEVEN
Hoogwaardige torxschroeven met gekleurde kop, spe-
ciaal voor de bevestiging van Massief NT. De schroe-
ven worden in dezelfde kleur geleverd als het 
plaatmateriaal. Door de bijzonder platte kop zijn de 
schroeven na bevestiging van de platen nauwelijks 
zichtbaar. De schroeven hebben een spaanplaat-
schroefdraad, waardoor ze uitstekend te verwerken en 
te centreren zijn. 

Nog een groot voordeel van Massief NT: de bijzonder eenvoudige bevestiging. 
Met lijm, torxschroeven, een blind mechanische bevestiging of door te potdekselen zijn de 
panelen snel op de gevel bevestigd. De uitgekiende bevestigingssystemen staan garant 
voor een veilig en duurzaam resultaat. We geven zelfs een kwaliteitsverklaring af als u 

met onze montagemiddelen werkt en het ons laat opstarten. 
(vraag naar de voorwaarden)

“MAKKELIJK MONTEREN

BEVESTIGING

Bevestigingsmiddelen
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Bevestigingssystemen

PM01
PM01 is een weldoordacht montagesysteem dat speciaal is ontwikkeld 
voor de onzichtbare mechanische bevestiging van de Massief NT 
gevelplaat. De systeemcomponenten Massief NT, plaathaak, achter-
zijde verankering en draagprofiel zijn optimaal op elkaar afgestemd.

PM02
PM02 is een systeem voor de mechanische bevestiging van de gevel-
plaat en is speciaal ontworpen voor het monteren van Massief NT met 
een dikte van 6 mm en 8 mm.

PM03
Montage van Massief NT met behulp van onzichtbaar aangebrachte 
plaathaken op een aluminium achterconstructie.

PM04
Door het gebruik van de klem-en-groef techniek is voorboren niet 
nodig. Speciale montageklemmen voor de in de panelen aangebrachte 
groeven zorgen voor een duurzame bevestiging. 

Wist u dat we ook een uitgebreid Massief NT technisch 
magazine hebben? Download het magazine direct op 

www.massiefnt.nl of neem contact met ons op. Wij 
sturen het magazine graag naar u toe. 
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Voor de montage van Massief NT zijn diverse profielen beschikbaar voor een duurzame 
en fraai afgewerkte bevestiging. Plastica levert profielen van hard kunstsof 

en aluminium in wit, zwart of blank. Informeer naar de mogelijkheden.

“HULPMIDDELEN VOOR FRAAIE 
EN DUURZAME BEVESTIGING

PROFIELEN

AFMETING

Tek. Type Artikelnr. a b c lengte

1. Stoeltjesprofielen t.b.v. horizontale naden 28/3534
28/3535
28/3536
28/3537

34 mm
34 mm
34 mm
34 mm

6,5 mm
8,5 mm
10,5 mm
12,5 mm

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

250 cm

2. Regenafweerprofielen 28/3588 8,5 mm 250 cm

3. H-profielen t.b.v. verticale naden 28/3546
28/3547

25 mm
25 mm

8,5 mm
10,5 mm

12 mm
12 mm

250 cm

4. Afsluitprofielen 28/3691
28/3658

42 mm
42 mm

8 mm
10 mm

6,5 mm
9 mm

250 cm

5. Uitwendige hoekprofielen zonder zijkantopsluiting 28/3569 6,5 mm 40 mm 250 cm 

6. Uitwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting 28/3624 11 mm 45 mm 10 mm 250 cm

7. Inwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting 28/3654 zie tekening 250 cm

8. Inwendige hoekprofielen zonder zijkantopsluiting 28/3638 zie tekening 250 cm

9. Ventilatieprofielen 25/3612
25/3610

30 mm
50 mm

250 cm

10. Voegband 28/3331
28/3330
28/3327

36 mm
45 mm
60 mm

100 M1

50 M1

50 M1

11. Waterslagprofiel (Aluminium) 28/9083 zie tekening 250 cm

12. Voegprofiel  (Aluminium) 28/9042 zie tekening 250 cm
300 cm

SPECIFICATIES

Materiaal
•  hard kunststof: profiel 1 t/m 9
•  aluminium: profiel 11 en 12

Kleuren 
•  wit en zwart: profiel 1 t/m 9
•  zwart: profiel 12 en voegband (10)
•  blank: profiel 11
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Stoeltjesprofielen t.b.v. horizontale naden

Afsluitprofielen

Inwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting

Voegband

Regenafweerprofielen

Uitwendige hoekprofielen zonder 
zijkantopsluiting

Inwendige hoekprofielen zonder 
zijkantopsluiting

Waterslagprofiel

H-profielen t.b.v. verticale naden

Uitwendige hoekprofielen met zijkantopsluiting

Ventilatieprofielen

Voegprofiel

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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PLASTICA’S SERVICEAFDELING 
MAAKT VERSCHIL

De serviceafdeling is het aanspreekpunt tussen 
Plastica en de aannemer. Dat houdt in dat het ser-
viceteam ook op de bouwplaats zelf aanwezig is. 
Met de service-bus trekken ze door het hele land om 
hulp te bieden bij projecten. John Francken maakt 
deel uit van deze serviceafdeling en wordt met zijn 
ervaring en bouwkundige kennis gezien als een 
belangrijke aanvulling op de bouwplaats. John: 
“Wanneer klanten producten van ons gebruiken 
geven we informatie en uitleg over Massief NT en de 
bevestiging daarvan. Je moet daarbij zelf goed 
inschatten hoeveel kennis een klant zelf al in huis 
heeft. Maar als het nodig is klimmen we zelf ook de 
steiger op om bijvoorbeeld de eerste platen te 
bevestigen.” Ook wanneer er onverwachts een pro-
bleem ontstaat met de montage is directe onder-
steuning van de serviceafdeling noodzakelijk. Het 
serviceteam is dan zo snel mogelijk aanwezig bij het 
project om ondersteuning te bieden. 

Kwaliteitsverklaring
De ondersteuning die Plastica biedt zorgt ervoor dat 
de kans op faalkosten en toekomstige garantie 
issues drastisch worden vermindert en u boekt 
daarnaast kostbare tijdswinst! Alles kan op aan-
vraag bij de offerte vastgelegd gaan worden in een 
kwaliteitsverklaring. De voorwaarde is wel dat er 
met de bevestigingsmaterialen van Plastica wordt 
gewerkt. John legt uit: “Om de kwaliteitsverklaring te 
krijgen is het natuurlijk van belang dat aan alle 
belangrijke eisen wordt voldaan voor wat betreft de 

bevestiging van het materiaal. Om dit te controleren 
wordt de serviceafdeling ingeschakeld. Wij zijn dan 
betrokken vanaf de opstart tot en met de oplevering 
van het project.” Het bevestigen van Massief NT is 
eenvoudig maar er moet wel aan alle regels voldaan 
worden. John licht toe: “Je bent van verschillende 
facetten afhankelijk. Zo moeten de weersomstandig-
heden gunstig zijn bij verlijming met ons Plastiflex 
systeem, maar het is ook van groot belang dat de 
achterconstructie goed is geventileerd. Door onze 
tussentijdse controles en het eindrapport dat we 
opstellen wordt meer duidelijk hoe het Massief Nt 
gemonteerd is.  Klanten zijn erg blij met de duidelijk-
heid en het lange termijn voordeel dat Plastica op 
deze manier biedt.” 

Veelzijdige baan
John, die sinds maart 2013 onderdeel uitmaakt van 
het serviceteam, vindt vooral de variatie die zijn 
werk biedt interessant. John vertelt: “De ene dag sta 
ik op de bouw bij de aanvang van een project en de 
volgende dag  breng ik een bezoek aan een relatie 
ergens in het land. Maar soms ben ik ook op het 
kantoor in Waalwijk om klantadviezen voor te berei-
den. Die combinatie voelt voor mij goed. Een geintje 
op de bouw, maar ook het werken op kantoor. Eigen-
lijk ben ik de man van Plastica op de bouw.”  

Natuurlijk blijft diegene die monteert/ bouwt te allen 
tijde zelf eindverantwoordelijk.  

Plastica loopt graag voorop als het gaat om het bieden van een goede, gerichte service/ 
ondersteuning aan de klant. Daarom is onze service-afdeling, die de klant begeleidt en 

helpt op de bouwplaats, een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. “We vormen het 
aanspreekpunt voor de klant”, aldus John Francken. “Dat is belangrijk, want kwaliteit 

en service vormen een belangrijk deel van het oordeel van de klant.”

SERVICEAFDELING
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“KLANTEN ZIJN 
ERG BLIJ MET HET 

LANGE TERMIJN 
VOORDEEL DAT 

PLASTICA BIEDT”  
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MASSIEF NT
OP MAAT

De hoogwaardige computergestuurde machines zagen, boren en     
frezen alles op maat. Zo kan de freesmachine niet alleen minutieus 
hoekjes afwerken, maar ook logo’s, vormen en letters in de plaat    
frezen. Naast het bewerken van de platen is het ook mogelijk Massief 
te nummeren en in de gewenste volgorde op pallets te stapelen. Dat 
zorgt voor de nodige efficiënte op de bouw. 

Niet standaard in ons pakket? Dan vinden we samen de ideale    
oplossing. Ieder idee krijgt vorm bij Flexx. 

Om snel in te kunnen spelen op speciale 
klantenwensen,  beschikt Plastica over een eigen 

bewerkingsafdeling Flexx. 
Onze zaagmachines zijn volledig toegerust op het 

gebied van snelheid, kwaliteit en vorm. Gaten boren? 
Zeg maar hoe diep, hoe groot. 

Schijnvoegen aanbrengen? In vrijwel iedere denkbare 
vorm. Wij hebben alles in huis om vorm te geven aan 

uw ideeën. Iedere opdracht is een project, 
groot én klein. Standaard oplossingen, maar ook 

innovatieve ideeën. 

ZAGERIJ EN BEWERKINGEN
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“IS HET SCHIJN OF 
IS HET ECHT

Wat nóg een enorme plus is van Massief NT… de uitstraling van hout 
komt nog beter uit de verf door het gebruik van schijnvoegen. De      
Massief NT platen in hout- en Afro-decoren komen al heel natuurlijk 
over en het toevoegen van schijnvoegen op de plaat maakt het helemaal 
af. De schijnvoegen zijn een vrij eenvoudige bewerking, maar ze zorgen 
wel voor een groots gebaar op de gevel.

Met Massief NT voorzien van schijnvoegen zijn de plaatovergangen 
niet of nauwelijks zichtbaar en creëert u een doorlopend planken 
patroon. U kunt zelf de afstand bepalen tussen de schijnvoegen en of 
deze horizontaal of verticaal gefreesd worden. (platen zijn enkel te 
verlijmen/schroeven op een verticaal geplaatste achterconstructie) 

De technisch adviseurs van Plastica vertellen graag meer over de 
bewerkingsmogelijkheden van Massief NT en de specialisatie van Flexx.

SCHIJNVOEGEN
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MAGAZIJN

Om snel en op tijd te leveren, beschikt Plastica over 
drie grote magazijnen met een gigantische voorraad 
plaatwerk. Duizenden platen liggen hier te wachten op 
een nieuwe klant. Magazijnchef Erik zwaait de scepter 
en stuurt een gedreven team aan. Zij zorgen ervoor dat 
al het plaatwerk op de juiste volgorde en op tijd in de 
vrachtwagen ligt voor aflevering. 
“Als alles op tijd in de vrachtwagen zit, ben ik een 
gelukkig mens.” Zijn team heeft de handen vol aan de 
ettelijke duizenden platen die hier wekelijks binnen- 
komen. “De voorraad is groot. En dat is belangrijk voor 
ons. We kunnen zo snel leveren aan onze klanten en 
flexibel zijn. Er ligt hier van alles, ik denk wel zo’n der-
tig productgroepen. 
De standaard kleuren van de Massief NT-collectie zijn 
hier bijvoorbeeld altijd op voorraad.” 

Van de buitendienst tot aan het magazijn. De hele keten moet goed op 
elkaar zijn ingespeeld. Erik van de Pol zorgt ervoor dat alles in ‘zijn’ 

magazijn op rolletjes loopt en er piekfijn uitziet. 

ALS ALLES OP TIJD IN DE VRACHTWAGEN ZIT, 
BEN IK EEN GELUKKIG MENS

Magazijn als visitekaartje
Erik weet als geen ander hoe belangrijk een op- 
geruimd magazijn is om prettig en snel te kunnen 
werken. “Ook naar klanten toe is een net magazijn 
een visitekaartje. Elke dag worden hier door onze 
klanten bestellingen afgehaald. Zij stellen een keurig 
magazijn erg op prijs, hoor ik vaak op de werkvloer. 
Ook horen we soms via onze vertegenwoordigers dat 
klanten zeer te spreken waren over het magazijn. Die 
positieve geluiden werken stimulerend.” 
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“DANKZIJ DE 
GROTE VOORRAAD 
KUNNEN WE SNEL 

LEVEREN EN 
FLEXIBEL ZIJN”
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Bekijk en voel de Massief NT
monsters in ons Inspiratum en 

raak geïnspireerd door de 
keuzevrijheid die onze 

gevelbekleding u biedt. 
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LAAT U INSPIREREN 
DOOR DE VELE DESSINS 

EN MATERIALEN

Het Inspiratum is veel meer dan alleen een 
showroom. Het is dé plek om geïnspireerd te raken 
door de fraaie en uitgebreide collectie van Plastica. 
We laten u de mogelijkheden van onze producten 

zien in een ontspannen, huiselijke setting. 

Hier ‘proeft’ u op uw gemak van de tientallen verschillende materialen, 
kleurencollecties, dessins en bewerkingsmogelijkheden. Het Inspiratum 
is ook de aangewezen ruimte waar onze vertegenwoordigers presentaties 
geven en waar we u kunnen ontvangen voor informele aangelegen-   
heden. 

Kom proeven en laat u inspireren in het Inspiratum. U bent van harte 
welkom! 

INSPIRATUM
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HOUT, STEEN
EN METAAL

Plastica levert ook gevelbekleding en vloeren van 
internationale topmerken, zoals Cape Cod en Alucopal. 

De materialen van deze collecties - hout, steen en metaal 
combineren uitstekend met het Massief NT-assortiment. 

De toepassingsmogelijkheden zijn ongekend.  

BRANDMEESTER IN HOUTEN  
GEVELBEKLEDING 

Ogon Wood is de koploper wanneer het gaat om brand-
veiligheid. De houten gevelbekleding is geclassificeerd 
volgens Euroklasse B. Ogon Wood is gemaakt van   
Sibirisch Lariks en heeft een mooie, authentieke       
uitstraling.  Dit hout heeft van nature een hoge duur-
zaamheid maar Ogon Wood wordt ook nog eens onder 
hoge druk verduurzaamd en is afgewerkt met een hoog-
waardig compleet verfsysteem. 

DE NIEUWE GENERATIE 
GEVELBEKLEDING

Tripanel is een innovatief paneel. De vezelplaat is   
afgewerkt met een hoogwaardig watergedragen      
acrylaatlak. Zelfs in de meest extreme en uitdagende 
omgevingen behoudt Tripanel zijn duurzaamheid en 
stabiliteit. Vocht is geen enkel probleem en deze vezel-
plaat kan zowel binnen als buiten toegepast worden; 
van profielwerk tot gevelbekleding. De kwaliteit heeft 
Tripanel te danken aan een gepatenteerd productie- 
proces en uit zich in een uitgebreide garantie         
waaronder 50 jaar garantie op het basismateriaal.

PROFESSIONAL FLOORING 

Neowood is een vloersysteem van kwalitatief hoog-
waardig houtcomposiet. Het materiaal heeft de look 
aen feel van echt hout en ontbeert oneffenheden als 
knoesten en splinters. Daarbij is het vloersysteem 
antislip, extreem duurzaam, kleurvast en onderhouds-
arm. Ideaal als terrasvloer of als omheining van   
zwembaden. 

TRIPANEL

VOOR EEN HOUTEN GEVEL 
OP KLEUR 

Cape Cod is een houten gevelbekleding dat al jaren met 
succes weerstand biedt tegen de meest wisselvallige 
weersomstandigheden. Vervaardigd volgens innova-
tieve procedures voor houtdroging en verduurzaming. 
Cape Cod is dan ook afgewerkt met een hoogwaardige 
watergedragen acrylaatlak. Het wordt gemaakt van 
Lodgepole Pine, beter bekend als Noord-Amerikaans 
grenen. De creativiteit zit ‘m in de kleurenvrijheid; Cape 
Cod is leverbaar in elke gewenste kleur. Of uw voorkeur 
nu uitgaat naar natuurtinten of meer uitgesproken  
kleuren, met Cape Cod geeft u uw gebouwen karakter.

OVERIGE MATERIALEN
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SIOO:X : SILVER SMOOTH 
SURFACE

Sioo:x is een ecologisch product dat het hout een     
oogverblindend, egaal zilvergrijs oppervlak geeft en 
bovendien zorgt voor een jarenlange bescherming. 
Sioo:x is geschikt voor de meest uiteenlopende 
houtsoorten. Het is ideaal om toe te passen op bij- 
voorbeeld gevels; zowel oud als nieuw hout. Het hout 
kunt u eenvoudig zelf behandelen. Daarnaast bieden 
wij ook gevelbekleding aan welke al is voorbehandeld 
met Sioo:x, bijvoorbeeld op Radiata Pine Vulcan. 

DE UITSTRALING VAN EEN 
DUURZAME HOUTEN GEVEL 

Woodritch heeft een warme en veelzijdige natuurlijke 
look zonder onvolmaaktheden van hout. Ontwikkeld en 
geproduceerd van Australisch Eucalyptus hardhout;   
geselecteerd voor optimale duurzaamheid en minimale  
opname van vocht. Door de reconstructie van het hard-
hout zijn de panelen vrij van barsten, scheuren of noesten.

GLASVEZELVERSTERKTE 
GEVELPLATEN

FibreC platen dragen bij aan een karaktervolle toepas-
sing van bijzondere ontwerpen De glasvezelversterking 
en natuurlijke mineralen vormen de basis van de kwali-
teit van het materiaal zonder enig afbreuk te doen aan 
de levendige betonuitstraling. De levensverwachting 
van dit onderhoudsarme materiaal is meer dan vijftig 
jaar maar bovenal is FibreC compleet circulair.

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL 

Alucopal is hét merk voor metalen gevelbekledingen. 
Om een optimale duurzaamheid te garanderen is de 
gevelplaat voorzien van een gecoate aluminium top-
laag. Verkrijgbaar in diverse mat- en glansdecoren. Het 
materiaal is bijzonder flexibel en daardoor niet alleen 
geschikt als vlak paneel, maar ook als kolombekleding, 
voor de afwerking van luifels of zelfs voor het maken 
van meubels. De mogelijkheden met Alucopal zijn 
onbegrensd. 

GERINGE DIKTE, HOGE 
ISOLATIEWAARDEN 

Isolatie neemt niet langer veel ruimte in beslag met 
Renoslim. De opbouw van het paneel is uniek doordat 
er gebruik gemaakt wordt van vacuümisolatie. Met uit-
zonderlijk dunne sandwichpanelen, zijn zeer hoge     
isolatiewaarden mogelijk.
Renoslim komt optimaal tot zijn recht in bestaande  
puivulling en raamsystemen. Naast renovatiedoel-   
einden is Renoslim ook voor nieuwbouw waarbij slanke 
raamsystemen worden gebruikt.

SLIM

NATUURLIJK GEMODIFICEERD 
HOUT MET DE UITSTRALING VAN 
EDELHOUT 

Elements Vulcan is de crème de la crème onder de houten 
gevelbekleding. De planken zijn van 100% Radiata Pine 
en worden afgewerkt met een natuurlijke olie. Elements 
Vulcan is gemodificeerd hout met de uitstraling van    
edelhout. Het heeft een medium tot fijn gezaagd opper-
vlak en een bijzonder mooie nerf die door de olie prachtig 
uitkomt! Elements Vulcan verdient een eigen podium van-
wege de sublieme uitstraling. Creëer een strakke gevel of 
combineer juist de verschillende profielen voor een ver-
bluffend effect.
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Plastica is veel meer dan alleen dé specialist in gevelbekleding. Ook 
voor interieurtoepassingen zit u bij ons goed. Of het nu gaat om 
deuren, wanden, kasten of bureaus: met de Plastica Interieur 

Collectie wordt elk interieur gegarandeerd een succes. 

Een hoogwaardig hogedruklaminaat dat geschikt is voor 
talloze toepassingen in interieurs. Van deuren tot 
balies, van kasten tot bureaus; Plastica HPL is de beste 
keuze voor elk interieurontwerp.

Een alles-in-één totaalplaat. Een prachtig homogeen, 
massief, sterk en duurzaam plaatmateriaal met onbe-
grensde toepassingsmogelijkheden.

Duurzame vensterbanken die de finishing touch geven 
aan elk type interieur. Van modern tot klassiek. 

Een adembenemende laminaatcollectie met aanspre-
kende oppervlaktes van metaal, houtfineer en trendy 
structuren.

Zoek niet langer naar het ideale blad voor bijvoorbeeld 
een bureau of aanrecht. De fraaie en duurzame werk-
bladen van Plastica passen in elk interieurproject.

Hygiëne is een belangrijk aspect  in ons dagelijks leven 
en daarom is er Sealwise WCB. De plaat van gerecycled 
(U)PVC is 100% waterdicht en goed antibacterieel te 
reinigen.

Spaanplaat voor de meest uiteenlopende toepassingen. 
Tweezijdig gelamineerd en een uitermate ruime keuze in 
decoren en glansgraad.

Pantone Medium Blue

Pantone 2035 C

Pantone Process Black C

Solid Surface platen van sublieme kwaliteit en eindeloze 
mogelijkheden. Ze kunnen probleemloos worden ingezet 
in uiteenlopende ruimtes waar zowel het design als 
hygiëne aspect van belang zijn.

INTERIEUR

ZIJN HET 
GEEN PLAATJES?
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KLEURKOPPELING

Uw Massief NT-gevel ziet er top uit. En nu wilt u diezelfde kleur ook in 
het interieur laten terugkomen. Dat kan! 
De kleuren van de Massief NT-collectie komen overeen met de meeste 
producten uit de Plastica Interieur Collectie, zoals Plastica HPL,   
Plastica Decorspaan en Plastica Compact. 

We kunnen u met mooie woorden van deze unieke kleurkoppeling   
proberen te overtuigen; maar de foto’s spreken voor zich. 

PROJECT: SCHOOL
Adres: Kerkveldsweg Oost te Echt
Realisatie: 2004
Kleuren: 0162 Afro sahara
Bevestiging: Verlijmd
Architect: DMV Architecten 91



LOCKERS EN 
CABINES 

Interieurtoepassingen in natte en openbare ruimtes 
vragen om duurzaam en hygiënisch materiaal dat er 

ook nog eens goed uit mag zien. Tica-Lockers en 
Tica-Cabines van Plastica beantwoorden aan al 

deze eisen. En meer. 

De lockers en cabines zijn gemaakt van Plastica Compact, een com-
pacte alles-in-één totaalplaat. De platen combineren een prachtige 
designuitstraling en grote ontwerpvrijheid met makkelijke verwerking 
en duurzame kwaliteiten voor intensief gebruik. Bij de Tica-Lockers en 
Tica-Cabines werken we uitsluitend met een RVS beslag. Dit maakt de 
Tica-Lockers en Tica-Cabines uitermate geschikt voor veeleisende 
openbare en natte ruimten. Ook is er de mogelijkheid om te kiezen 
voor een weer- en chloordampbestendige kwaliteit. 

Tica-Lockers en Tica-Cabines zijn verkrijgbaar in de decoren uit de 
Plastica Interieur Collectie. Dit biedt u een grote keuze aan Uni-kleu-
ren, Hout-, Steen- en Fantasie-decoren. Zelfs Plastica Decor Design 
behoort tot de mogelijkheden. De ontwerpvrijheid is onbegrensd.

LOCKERS EN CABINES
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ONLINEPLASTICA ONLINE

Monsters aanvragen
Bent u zich aan het oriënteren op een gevelplaat van Plastica? Vraag 
dan via onze website gratis kleurmonsters aan. Deze dienst is zeven 
dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. 

Projectzoeker
Met deze zoekfunctie vindt u snel en eenvoudig tientallen bouwprojec-
ten waar Plastica-materialen zijn toegepast. U kunt zoeken op pro-
ductgroepen en zelfs op kleur. Inspiratie is slechts een muisklik 
verwijderd. 

Bestekservice
Onze bestekservice is een handig hulpmiddel voor ontwerpers en 
bestekschrijvers. De slimme productselector geeft alle opties in mate-
rialen, uitvoeringen, kleuren en formaten. Het genereert bestekteksten 
in STABU uitwisselformaat en neutraal formaat. En tevens zijn hier de 
2D en 3D Cad bestanden van de producten te downloaden. 

Technische informatie
Onder de sectie Service & Downloads vindt u per productgroep online 
brochures in PDF-formaat. Hier download u ook technische informatie 
over bijvoorbeeld montagevoorschriften en bevestigingsmethoden.

Montage video’s
Op de website kunt u onze montage-instructievideo’s vinden. Hierin 
wordt duidelijk uitgelegd hoe de platen gemonteerd moeten worden.

Op www.plastica.nl bekijkt u binnen enkele 
muisklikken ons complete  interieur- en  

exterieurassortiment. Dat is handig, maar de 
website heeft u nog veel meer te bieden. Maak 

gebruik van de bestekken van Massief NT 
of download CAD tekeningen via 

www.gevelselector.nl. 
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0026 NT Prado alu grijs • • • •

0027 NT Prado agaatgrijs • • • •

0028 NT Prado bruin • • • •

0056 NT Atlantis • • • •

0056 NT + metallic • •

0059 NT Donkergroen • •

0065 NT Ivoor • • • •

0066 NT Zand • • • •

0066 NT  + metallic • •

0070 NT Carbongrijs • • • •

0073 NT Licht ivoor • •

0074 NT Pastelgrijs • • • •

0075 NT Donkergrijs • • • •

0077 NT Antracietgrijs • • • •

0077 NT + metallic • •

0080 NT Zwart • • • •

0080 NT + metallic • •

0085 NT Wit • • • •

0091 NT Sneeuwwit • • • •

0125 NT Natuur eiken • • • •

0156 NT Patina • • • •

0158 NT Afro grijs • • • •

0159 NT Afro zwart • • • •

0160 NT Afro maron  • • • •

0161 NT Afro natuur • • • •

0162 NT Afro sahara • • • •

0168 NT Afro rood • • • •

ALTIJD DE JUISTE MAAT!

DECOREN EN AFMETINGEN
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0480 NT Web wit • • • •

0481 NT Web bruin • • • •

0496 NT Colosseum • • • •

0497 NT Stonehenge • • • •

0591 NT Dennengroen • • • •

0592 NT Kiwigroen • •

0598 NT Zaans groen • • • •

0601 NT Appel Rood • • • •

0602 NT Highway • •

0603 NT Ardens • • • •

0604 NT Spargo • •

0611 NT Licht olijfgroen • •

0612 NT Olijfgroen • • • •

0617 NT Petroleumgroen • •

0623 NT Groen • • • •

0627 NT Sanitairbeige • • • •

0631 NT Turks blauw • • • •

0645 NT Tabak • • • •

0647 NT Goudgeel • • • •

0651 NT Crème • • • •

0654 NT Jasmijn • •

0657 NT Koffiebruin • • • •

0661 NT Terracotta • • • •

0662 NT Jadegroen • • • •

0663 NT Resedagroen • •

0674 NT Maanrood • • • •

0680 NT Wijnrood • • • •

0687 NT Maïsgeel • • • •

0689 NT Dieprood • • • •

0691 NT Bordeauxrood • • • •

0692 NT Oud rose • • • •

0693 NT Orchidee • •

0702 NT Donkerblauw • • • •

0703 NT Pastelblauw • • • •

0706 NT Polarblauw • •

0712 NT Staalblauw • • • •

0717 NT Atlantic • • • •

0725 NT Geelgroen • • • •

0733 NT Sanitairwit • • • •

0736 NT Saffraangeel • • • •

0741 NT Berkengrijs • • • •

0742 NT Kiezelgrijs • • • •
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0747 NT Middengrijs • • • •

0753 NT Koelgrijs • • • •

0768 NT Alpaca • • • •

0768 NT + metallic • •

0776 NT Beton grijs • • • •

0780 NT Aqua • • • •

0781 NT Kontra • • • •

0782 NT Petroleum • • • •

0793 NT Patina tin • • • •

0794 NT Patina brons • • • •

0797 NT Tirano noten • • • •

0798 NT Tambora • • • •

0801 NT Grijze den • • • •

0803 NT Gebeitst grenen • • • •

0851 NT Winterwit • • • •

0919 NT Ecuador • • • •

0922 NT Amazone • • • •

0923 NT Soft eiken • • • •

0924 NT Wolf • • • •

0925 NT White wash • • • •

0926 NT Zebra • • • •

0928 NT Goudkust • • • •

0929 NT Wit antiek • • • •

0930 NT Afrikaanse appel • • • •

0931 NT Afro Amandel • • • •

0932 NT Afro Terra • • • •

0935 NT Amerikaanse walnoot • • • •

0936 NT Grijze kers • • • •

1260 NT Teak • • • •

3003 NT Rubino rood • • • •

3007 NT Zwartrood • •

5032 NT Kaneel • • • •

5032 NT + metallic • •

5171 NT Witte eik • • • •

5172 NT Grijze eik • • • •

5173 NT Bruine eik • • • •

6010 NT Yellow •

6020 NT Orange •

6030 NT Pink •

6031 NT Berry •

6040 NT Purple •

6050 NT Polar •

AT 11 Authentic natura •
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0169 NT Afro robijn • • • •

0237 NT Gentiaan blauw • • • •

0344 NT Riverside • • • •

0386 NT Zwarte lei • • • •

0387 NT Bruine lei • • • •

0394 NT Urban • • • •

0406 NT Saturnus • • • •

0421 NT Venus • • • •

0426 NT Loft • • • •

0427 NT Beton • • • •

0428 NT Cave • • • •

0429 NT Corro • • • •
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