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Strakke vormgeving 

Eigentijdse look door de afgeschuinde rand 

Hoge krasbestendigheid 

Vochtbestendig 

Gemaakt uit gerecycleerd materiaal 

Snel en eenvoudig te plaatsen 

Hoge UV bestendigheid

Onderhoudsvriendelijk 

Voorkomt koudebrug 

Hoogwaardige en robuuste 
laminaatafwerking 

Beschikbaar op 6 m lengte :  
geen zichtbare naden

Elegante afwerking  
met gelijkliggende einddoppen 

Uw erkend Deceuninck verdeler
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UW

 !

Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie 
en design legt ons een zeer welbepaalde doelstelling op: 
een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter 
energierendement en een aangename uitstraling. Wereldwijd 
gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert 
de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge 
isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en voor 100% 
recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden 
een betere wereld bouwen voor onze partners en onze 
eindgebruikers.
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B-01/04/2015 - 82556 - 8102 - Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens 
niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, 
aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, 
afbeeldingen en merken rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van 
Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk 
en op enigerlei wijze worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn 
beschikbaar op aanvraag.
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Strakke, moderne PVC- venstertablet Stonosil, voor een tijdloos interieur

Dit assortiment bestaat in 6 kleuren. Men kan kiezen uit een 
natuursteen-look of een uni-kleur.

De eindkappen zorgen door hun gelijkliggende vormgeving 
voor een elegante afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in drie 
bijpassende kleuren.

REF. 1178 : Blauwsteen (basiskleur RAL ± 7042)

Eindkap (P 549) gelijkliggend

REF. 1179 : Blauwsteen licht (basiskleur RAL ± 7042)

REF. 1003: Verkeerswit (RAL ± 9016)

REF. 1175 : Verkeersgrijs (RAL ± 7042)

afgeschuinde rand

laminaat afwerking

co-extrusielaag

 gerecycleerde PVC

afgeschuinde rand

REF. 1169: Carrara marmer (basiskleur RAL ± 9016)

REF. 1172: Crème wit (RAL ± 9001)

BREEDTE 250 mm (P 542) - LENGTE 6 m

BREEDTE 200 mm (P 541) - LENGTE 6 m

KLEURENOVERZICHT

AFMETINGEN

AFWERKING

SAMENSTELLING
Deze vensterbank is ook aan de achterzijde 
voorzien van afgeschuinde randen. Op die 
manier is ze ook toepasbaar zonder neus, 
met een nog strakker uitzicht.

De Stonosil venstertabletten in PVC zijn duurzaam en stevig. 
Door hun strakke vormgeving passen ze zowel in een modern 
als klassiek interieur. Deze venstertablet is vervaardigd uit 
gerecycleerde PVC en is ook 100% recycleerbaar.

Surf naar www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl voor meer info of GRATIS STAALAANVRAAG


