
venstertabletten



LIGNODUR® topline venstertabletten laten uw 

interieur stralen. 

Door het unieke procédé van de facet geslepen 

rand in combinatie met uiterst realistische steen- 

en unikleuren creëren ze een meerwaarde voor uw 

woning.

Deze venstertabletten met hun attractief design, 

harmonieus in functionaliteit en bovendien het 

onderhoudsvriendelijk karakter vinden dan ook 

moeiteloos hun weg in alle typen van woning-

bouw.

LIGNODUR® venstertabletten worden geprodu-

ceerd in Duitsland.

De producten bezitten een PEFC-certi� caat.

Bij de productie van LIGNODUR® venstertabletten 

wordt uitsluitend gebruik gemaakt van snelgroei-

ende, binnenlandse houtbestanden en kwaliteits 

polymeer materialen.

Importhout en in het bijzonder tropenhout worden 

niet verwerkt.



maatwerk

uv-bestendig onderhoudsvriendelijk hoogwaardig oppervlakte 
materiaal / 

geen waterranden

warmte-isolerend

• licht in gebruik

• vlotte montage door zijn 

geringe gewicht

• verwerking met de gebruikelijke 

schrijnwerkersgereedschappen

• hoogwaardige en robuuste 

laminaatfolie

• hoog UV-bestendig oppervlak

• onderhoudsvriendelijke

reiniging met normale onder-

houdsmiddelen

• milieuvriendelijk

• brandklasse B2-zelfdovend

materiaal

• temperatuur bestendig: van 

-30°C tot +70°C

• lange levensduur, geen zwelling 

van het materiaal

• vochtbestendig materiaal

• vormvast

uitzonderlijke  
grondstof

absoluut 
milieuvriendelijk

LIGNODUR® bevat 

een hoogwaardige 

mix van hout en 

kunststof (WPC = 

Wood Plastic 

Composite). Deze 

speciale grondstof 

garandeert een ro-

buust en langdurig 

eindproduct.

LIGNODUR® meer 

als 20 jaar ervaring

LIGNODUR® 

venstertabletten 

zijn een ecologisch 

bewust product. 

Het WPC-materiaal 

kan voor 100% 

gerecycleerd 

worden en is dus 

absoluut milieu-

vriendelijk.

PEFC/04-31-1955

UV



afgeschuinde 
rand

co-extrusielaag

Breedtes :

200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 mm : wit  / freestone 

hoogglans  / carrara marmer hoogglans  / beton grijs 

/ beton lichtgrijs

200 - 250 - 300 - 450 mm : freestone

200 - 250 - 300 mm : zand / travertin

Wood Plastic Com-
posite (=WPC) kern

laminaat
36 mm

18 mm

perfecte technologie

passende eindkapmontage

afmetingen

Lengtemaat :

6000 mm

De eindkappen zijn voorzien van de facet geslepen 

rand zoals de venstertabletten. 

Zij zorgen door hun gelijkliggende vormgeving, 

aangepast aan de oppervlaktestructuur van het 

venstertablet voor een elegante afwerking.

Minimaal 10 cm 

van een warmte-

bron plaatsen.

De maximale

uitkraging 

bedraagt 5 cm.

Beton lichtgrijs Beton grijs Wit

Zand Travertin Carrara mamer hoogglans

Freestone hoogglansFreestone



Dealer

LoCra bvba
Poelstraat 9
3511 Kuringen

www.lignodur-venstertabletten.be

LIGNODUR® topline venstertabletten laten uw interieur stralen. Door het unieke 

procédé van de facet geslepen rand in combinatie met uiterst realistische steen- en 

unikleuren creëren ze een meerwaarde voor uw woning.
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Technische wijzigingen voorbehouden. 
Omwille van druktechnische redenen kan een afwijking ontstaan t.o.v. de originele kleuren.


