
LoCra produceert & verkoopt innovatieve 
afwerkingsproducten voor de bouwsector

LIGNODUR® topline LD 36*  
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 woningbouw.

LIGNODUR® topline LD 36 venstertabletten worden geproduceerd in Duitsland.

De producten bezitten een PEFC-certificaat. 

Bij de productie van LIGNODUR® topline LD 36 venstertabletten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 
snelgroeiende, binnenlandse houtbestanden en kwaliteits polymeer materialen.

Importhout en in het bijzonder tropenhout worden niet verwerkt.

* Vertrouw alleen op het origineel

LIGNODUR®

VENSTERTABLETTEN
TOPLINE LD 36
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Kenmerken

UV
uv-bestendig 

UV

hoogwaardig  
opper vlakte  
materiaal / geen 
waterranden

UV

onderhouds- 
vriendelijk

UV

warmte- 
isolerend

Lignodur®: meer dan 20 jaar ervaring

LIGNODUR® bevat een hoog - 
waar dige mix van hout en kunststof 
(WPC = Wood Plastic Composite). 
 
Deze speciale grondstof garandeert 
een robuust en langdurig eind product.

LIGNODUR® venstertabletten zijn 
een ecologisch bewust product. 
 
Het WPC-materiaal kan voor 100% 
gerecycleerd worden en is dus 
absoluut milieuvriendelijk.

Maatwerk Uitzonderlijke 
grondstof

Absoluut  
milieuvriendelijk

Unieke eigenschappen en voordelen
• 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 onderhoudsmiddelen

• milieuvriendelijk

• brandklasse B2-zelfdovend 
materiaal

• temperatuur bestendig:  
van -30°C tot +70°C

• lange levensduur, geen zwelling 
van het materiaal

• vochtbestendig materiaal

• vormvast



36 mm

18 mm









Passende 
eindkap

De eindkappen zijn voorzien van  
de facet geslepen rand zoals de 
venster tabletten. Zij zorgen door  
hun gelijk  liggende vormgeving, 
aangepast aan de oppervlakte-
structuur van het venster tablet  
voor een elegante afwerking.

Perfecte 
technologie

 afgeschuinde rand

 laminaat

 co-extrusielaag

  Wood Plastic Composite  
(=WPC) kern

Lengtemaat (mm)  
6000

Minimaal 10 cm van een warmte  bron 
plaatsen. De maximale uitkraging 
bedraagt 5 cm.

 
Montage

Kenmerken

UV
uv-bestendig 

UV

hoogwaardig  
opper vlakte  
materiaal / geen 
waterranden

UV

onderhouds- 
vriendelijk

UV

warmte- 
isolerend

Kleuren   MADE I N 
GERMANY Afmetingen

Beton 
lichtgrijs Beton grijs

Wit Zand  
(± ral 9001)

Travertin
Carrara 
mamer 
hoogglans

Freestone Freestone 
hoogglans

Breedtes (mm)  
200 I 250 I 300 I 350 I 400 I 450 

wit
freestone

beton grijs
beton lichtgrijs 

carrara marmor hoogglans
freestone hoogglans

Breedtes (mm)  
200 I 250 I 300: 

zand
travertin

200 tot 450

18 36
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LoCra is fabrikant van diverse toepasingen in  
binnen- en buitenschrijnwerkerij.

Ontdek onze andere producten op www.locra.be

• Lignodur® terrafina terrasplanken
• Lignodur® terrafina refugio 2.0 tuinschermen
• Lignodur® venstertabletten topline LD 36
• Lignodur® venstertabletten masterline LD 40
• LoCra elevato® tuinschermen
• LoCra interieur
• LoCra gevel- en dakgootbekleding
• LoCra deurpanelen

Eigendomsrecht 
LoCra stelt deze folder met de grootst mogelijke zorg samen. Het blijft desondanks mogelijk dat de opgenomen 
gegevens in deze folder niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen 
rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Betreffende tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van 
LoCra bv. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze 
gereproduceerd worden.

De verkoopsvoorwaarden van LoCra bv zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Technische wijzigingen voorbehouden. 
Omwille van druktechnische redenen kan een afwijking ontstaan tov de originele kleuren.

LoCra bv
Poelstraat 9
3511 Kuringen

E info@locra.be
W www.locra.be 
T +32 11 / 231 546
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