Decoratief plaatmateriaal
Veelzijdig in design plaatmaterialen

Een uitstekende kwaliteit met variatie in decor en samenstelling,
GetaLit biedt een uitgebreide keuze in plaatmateriaal. HPL
(= High Pressure Laminate) bestaat uit hars geïmpregneerd
kraft papier met op het oppervlak gekleurd decoratief papier
dat is geïmpregneerd met hoogwaardige melamine harsen. Over
het decor papier komt als extra bescherming een kristalheldere
toplaag. De platen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en
diktes. Naast de ruim 600 decoren is het mogelijk prints met
uw huiskleur of digitaal beeld uit te voeren.
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Decoratief plaatmateriaal
HPL
Vlak of met afgeronde kanten te verlijmen.
Verkrijgbaar in afmeting 2960, 4100 of 5200 x
1300 mm, dikte 0,7 tot 1,3 mm. Keuze uit 600
GetaLit decoren en 14 oppervlakte structuren.
Ook in vlamdovende, vloer of anti statische
kwaliteit.
HPL Metaal
Vlak te verlijmen HPL met aluminium toplaag
voor verticale toepassingen. Verkrijgbaar in
2960 x 1300 x 0,7 mm. Keuze uit 2 GetaLit
metaal decoren met 1 oppervlakte structuur.
HPL Seta
Vlak te verlijmen decoren met matte optiek en
aangename tast. Krasbestendig door unieke
toplaag. Afwijkende verwerkingsvoorschriften.
Verkrijgbaar in afmeting 4100 x 1300 x 0,7 mm.
Keuze uit 5 GetaLit effen decoren met 1
oppervlakte structuur.
HPL Unicolor
Vlak te verlijmen decoren waarvan de kern
in dezelfde kleur is zodat naden niet aftekenen. Afwijkende verwerkingsvoorschriften.
Verkrijgbaar in 4100 x 1300 x 1,3 mm. Keuze
uit 6 GetaLit effen decoren met 1 oppervlakte
structuur.
HPL magneethoudend
Vlak te verlijmen HPL met magneethoudende
kern die tekent in de oppervlakte structuur.
Verkrijgbaar in afmeting 2960 of 4100 x 1300
mm, dikte van 0,7 tot 1,3 mm. Keuze uit 600
GetaLit decoren en 14 oppervlakte structuren.
HPL spaanplaat
Vlak verlijmde HPL op spaanplaat. Verkrijgbaar
in 2960 of 4100 x 1310 mm, dikte van 14,4
tot 23,4 mm. In afmeting 2960 of 4100 x 1200
mm, dikte 29,4 en 39,4 mm. Keuze uit 600
GetaLit decoren aan één of beide zijden en 14
oppervlakte structuren. Hoogglans, Metaal en
Seta ook mogelijk.

HPL berken multiplex
Vlak verlijmde HPL op berken multiplex.
Verkrijgbaar in 2500 x 1250 mm, dikte van
13,4 tot 22,4 mm. Keuze uit 600 GetaLit decoren aan één of beide zijden en 14 oppervlakte
structuren.
Kompakt massief laminaat
Massief HPL verkrijgbaar in 2960 of 4100 x
1300 mm met zwarte kern, dikte van 2 tot 12
mm. Keuze uit 600 GetaLit decoren aan beide
zijden en 4 oppervlakte structuren. Ook in
vlamdovende of magneethoudende kwaliteit.
Melamine spaanplaat
Vlak verlijmde decoren op spaanplaat. Verkrijgbaar in 3100 of 4100 x 1310mm, dikte van
8 tot 22 mm. Keuze uit 600 GetaLit decoren en
7 oppervlakte structuren.
Hoogglans melamine spaanplaat
Vlak verlijmde hoogglans decoren met
beschermfolie op spaanplaat. Verkrijgbaar
in 4100 x 1300 mm, dikte 16 tot 25 mm.
Vlamdovend melamine spaanplaat FR
Vlak verlijmde decoren op moeilijk ontvlambare
spaanplaat. Verkrijgbaar in 3100 of 4100 x
1310 mm, dikte 16 en 19 mm. Keuze uit
GetaLit decoren van het basis programma
en 6 oppervlakte structuren.
Geluid absorberend plaatmateriaal
Plaatmateriaal met HPL of echt hout fineer
toplaag welke door perforatie uitstekende waarden op het vlak van geluidsabsorptie hebben.
Decoren en afmeting op aanvraag.
Multiplex / bekisting
Spaanplaat, OSB, multiplex, meubelplaat en
sandwich plaatmaterialen met film of HPL toplaag voor toepassingen in beton bekisting en
aftimmering. Decoren en afmeting op aanvraag.
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