Ondex Plan
De vlakke plaat in kleur

Kenmerken
De Ondex Plan-platen zijn specifiek ontwikkeld ter bescherming en ter verfraaiïng van diverse oppervlakten.
Gekleurd in de massa, glad of licht generfd, kunnen deze platen toegepast worden daar waar men op zoek is naar esthetiek, duurzaamheid,
veiligheid en hygiene.
Voordelen
Tussen alle voordelen kiest men Ondex Plan vooral voor:
• Brandklasse M1
Optimale veiligheid
• Eenvoudige plaatsing door verlijming Snel en economisch
• Grote schokweerstand
Duurzame renovatie
• Makkelijk te reinigen
Maximale hygiene
• Licht generfde oppervlak
Verfijnde afwerking
• Kleurenpalet
Renovatie in kleur
• Chemische weerstand
Agressieve omgeving
• Buigzaamheid
Perfecte afwerking
• Corrosiebestendigheid
Vochtige omgeving
• Grondstof: PVC
Recycleerbaar
• Krasbestendigheid
Langere levensduur
• Koud buigbare aspect
Aan alle vormen aan te passen
Toepassingen
Koelkamers, kantines, scholen, kinderopvang, labo’s, winkels, sportlokalen, restaurants, handelszaken, rusthuizen, hotels, vlieghavens,
bibliotheken, zwembaden, bakkerijen, slagerijen en vele andere
toepassingen.
Toepassingsgebieden
Omwille van zijn grote waaier voordelen is Ondex Plan de ideale
plaat voor tussenschotten, plafonds, wandbekleding en sandwichpanelen.

Standaard
Grondstof
Hardheid
Brandklasse
Breedte
Lengte
Dikte
Gewicht
Kleuren

PVC gekleurd in de massa
75 shore D
M1
1.2 m - 1.5 m
2.5 m - 3 m
2 mm
2.9 kg/m²
Zie kleurenpalet

Speciale productie
Formule toepassing
voedingsindustrie *

*
*
Van 0,8 tot 4 mm
*
*

* Raadpleeg ons

Kleurenpalet Ondex Plan**

Licht grijs RAL 7035

Dahlia geel RAL 1033

Gebroken wit RAL 9010

Licht beige RAL 1015

Licht groen RAL 6019

Licht blauw RAL 5024

Metaalgrijs RAL 9022

Zalm RAL 2012

** De hier op deze folder voorgestelde kleuren kunnen verschillen met de realiteit. Andere kleuren op aanvraag.
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Plaatsingsrichtlijnen
Het plaatsen van Ondex Plan is snel en makkelijk. Enkel een droge en van stof ontdane ondergrond is vereist.
1. Breng de polyurethaanlijm aan***met het lijmpistool

3. Positioneer de plaat op de ondergrond en druk aan

2. Strijk de lijm uit over het ganse oppervlak van de plaat

*** raadpleeg de lijmfabrikant

7 Goede redenen om te kiezen voor Ondex Plan

Hoge slagvastheid

Lichtdoorlaatbaarheid

Bestand tegen
chemische producten*

100 % recyclebaar

Bestand tegen lage temperaturen

Brandklasse M1 B s1 d0

Bestand tegen hagel

* lijst op aanvraag
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Perfectie tot in details

Polyester platen

Kwaliteit in maatwerk

Daglichtconstructies

Vorm in daglicht

Hoogwaardige kunststoffen scheppen onbeperkte mogelijkheden.
In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. De natuurlijke kleurstellingen van daglicht gebruikt
men om sfeer en uitstraling aan een gebouw te geven. Van Boven geldt als pionier op het gebied van kunststof bouwproducten en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten van kunststof daglicht producten. Voor
vrijwel iedere toepassing wordt lichtdoorlatend kunststof product geleverd. Van een enkelwandige polyester golfplaat
tot en met een daglichtconstructie met meerwandige polycarbonaatplaten.

Schelluinsestraat 52-56
Postbus 101
4200 AC Gorinchem
Nederland

T +31 (0)183 63 34 77
F +31 (0)183 63 39 84
info@van-boven.com
www.van-boven.com

Ondex® is een geregistreerd handelsmaerk van Renolit. Technische informatie en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande mededelingen gewijzigd worden.

Lichtkoepels

BOS Reclame, Gorinchem maart 2011

Perfectie in Daglicht

