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Intro

Purity meets
perfection

Traditie, innovatie en kwaliteit: Topalit
Sinds meer dan 40 jaar staat onze onderneming voor de beste kwaliteit
bij vensterbanken. De basis voor ons succes is de beproefde
productiemethode, waarbij het beste Oostenrijkse hardhout tot
een naadloos hogedrukgietwerk geperst wordt.
Het pad van ons succes willen wij ook in de toekomst blijven
bewandelen, met nieuwe doelstellingen en nieuwe productvoordelen.
Van ons krijgt u topkwaliteit made in Austria en de beste service.
Modern of klassiek. Elegant of extravagant. Topalit
vensterbanken zijn de ideale oplossing voor elke inbouwsituatie en
iedere wens van de klant. Ze zijn

•
•
•

uiterst slijtvast
bestand tegen bouwvocht
verkrijgbaar in tal van decors en oppervlaktestructuren

Dankzij onze individuele adviseringsservice, de moderne
logistiek en de hoge leveringsbeschikbaarheid zijn onze vensterbanken
de eerste keuze bij verwerkers, opdrachtgevers en architecten.

XD oppervlak –
exclusief alleen bij Topalit.
Onze innovatieve oppervlaktetechnologie
maakt Topalit vensterbanken nog krasvaster
en resistenter.

<

BINNENVENSTERBANK Mono // Pure White
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Duurzaamheid

Nature meets
sustainability
Wij bij Topalit concentreren ons op duurzaamheid –
ter wille van het milieu en de toekomst.

Voor Topalit wordt uitsluitend hout van PEFC-gecertificeerde
Oostenrijkse leveranciers uit duurzaam
beheerde bossen gebruikt. Van tropisch en
gerecycled hout is geen sprake.

Topalit binnenvensterbanken voldoen aan de hoogste
emissienormen.

Alle producten van Topalit worden in onze fabriek in
Ampflwang / Opper-Oostenrijk geproduceerd. Dat geeft u
de zekerheid van een gerenommeerd Oostenrijks
kwaliteitsmerk.

<

BINNENVENSTERBANK
slimline // metallic
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Formaten

Slimline

Mono

Licht en elegant –
de slanke lijn
van Topalit
Slimline combineert alle voordelen
van de Topalit binnenvensterbanken
tot één uniek product.
De vensterbanken hebben een
kanthoogte van slechts 25 mm en
een standaardlengte van 5,6 m. Hun
breedte gaat van 100 tot 500 mm
en is standaard in intervallen van
50 mm verkrijgbaar.
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Slimline is naadloos en bekleed met
een- of tweezijdige kant leverbaar.

Uiterst slijtvast, decoratief in één
stuk geperst, bestand tegen bouwvocht
en milieuvriendelijk, zo presenteert
de vensterbank Mono, de
klassieker van Topalit voor interieurs,
zich.
De vensterbanken hebben een
kanthoogte van 40 mm en een
standaardlengte van 5,6 m. Hun breedte
gaat van 100 tot 500 mm en is
standaard in intervallen van 50 mm
verkrijgbaar.
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Mono is naadloos en met een- of
tweezijdige kant leverbaar.

More
Volmaakt in de
vormentaal
De vensterbank als vormgevend
element – daarvoor bieden wij de
Topalit binnenvensterbank More
in Drie verschillende hoogtes aan.
De Standaardlengte bedraagt 4,4 m,
Breedtes zijn verkrijgbaar van 150 tot
450 mm in intervallen van 50 mm.
Beschikbaarheid op aanvraag.
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More beschikt over drie standaard
afschermhoogtes met siergleuf.

<

BINNENVENSTERBANK
Slimline // Wenge
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Design
Oppervlaktestructuur

Vensterbank Slimline

Vensterbank MONO en MORE

design
Tastbaar individueel
Onze oppervlaktestructuren
verlenen uw vensterbanken
een onmiskenbaar eigen haptiek
en weerspiegelen stijlvol de
signatuur
van de gegeven ruimte.
Laat u inspireren door
ons omvangrijk assortiment
aan aantrekkelijke hout-, steen- en
kleurdecors.

Fijnstructuur hout
Beech

011

Eiche Natur

044

Golden Oak*

055

018

Pure White

406

Pure White

406

Weiß

001

Hellgrau

Anthrazit

074

Carrara

020

Travertin II

080

Granit

Metallic

021

Metallic

021

Marmor Bianco

070

Marmor Hell

Marmor Bianco

070

Wenge

006

Anthrazit

074

Fijnhamerslag

Glad, zijdemat
* Beschikbaarheid op aanvraag

0067

008

Black Granit

0069

Balota

0119
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Kwaliteit

Quality meets
durability
30 jaar garantie –
zoveel zekerheid biedt alleen Topalit
Topalit binnenvensterbanken zijn gebaseerd op jarenlange ervaring. Ze worden aan de hand van een
bijzondere methode als hogedrukgietwerk vervaardigd en beschikken over unieke eigenschappen.
Hun hoogverdicht, met speciale harsen verzegeld kernmateriaal zorgt voor maximale duurzaamheid
en stabiliteit. Daarom geven wij 30 jaar garantie.
Bijkomende overtuigende voordelen:

•
•
•
•
•
•
•

bestand tegen bouwvocht – tijdens de test na 48 uur in het water geen opzwelling
beste grondstoffen uit de natuur - van PEFC-gecertificeerd hout en hoogwaardige harsen gemaakt
hoge vormstabiliteit door verdichte, homogene materiaalkern
meerlagige melamineharscoating, onlosmakelijk met de materiaalkern versmolten
geïntegreerde vormkant, in één stuk geperst
innovatief XD oppervlak – voor maximale kras- en slagvastheid
slijtvast en UV-bestendig

Made in Austria
Productie in de eigen fabriek in
Ampflwang/Opper-Oostenrijk

XD oppervlak

Alle decors standaard
met het innovatieve XD oppervlak

PEFC-gecertificeerd
Hout wordt uitsluitend door PEFC-gecertificeerde
leveranciers en uit duurzaam
beheerde bossen gebruikt

E1-gecertificeerd
Topalit binnenvensterbanken voldoen aan
de hoogste emissienormen

Milieuvriendelijk

Service
Door onze alomvattende service,
waarmee u tijd en kosten
bespaart, brengen Topalit
vensterbanken voorsprong en
een gemakkelijkere werkwijze bij
de inbouw. Voor een geringe
behandelingsbijdrage snijden
wij uw vensterbank individueel
en onder verstek op maat.
Voor kwaliteit tot in het kleinste
detail zorgt ons afgestemd
assortiment aan toebehoren.

Topalit binnenvensterbanken zijn natuurproducten
en recyclebaar

Bestand tegen bouwvocht
Vormbestendig door hoog verdichte
materiaalkern met hoof harsaandeel

Breuk- en slagvast
ongevoelig voor zelfs de
ruwste behandeling
Zijdelingse afsluitkappen

Hittebestendig
tot 180 °C

Bestand tegen UV-licht
resistent tegen UV-stralen

Sigarettengloed
laat Topalit binnenvensterbanken koud

Laminaatstrook
op maat gesneden (45 x 510 mm) of als rol
(25 strekkende meter)

Gemakkelijk te onderhouden
eenvoudig en hygiënisch
schoon te houden

30 jaar garantie
op alle Topalit binnenvensterbanken
De in deze folder getoonde kleuren
kunnen om druktechnische redenen van
de originele tinten afwijken.

